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 ُشكر وتقدير

 

 

 

، أشمممممممكرك رب   ل  ا فيه، ملء السممممممممءاا ءملء ا ر ك  ا مبار ا طيب  للهم لك الحمد حمدا كثير  ا
د، أحمدك رب  ءأشكرك  ل  أن يسرا ل  إتمام هذا البحث  ل  نعمك الت  ال تعد، ءآالئك الت  ال تح
 .الءجه الذي أرجء أن ترض  به  ن 

 
 سمممتاذي ءمشمممرف  اللاضمممل ا أسمممتاذهذا البحث لا ، ءمعد  امن ر ان  طالب   إل ثم أتءجه بالشمممكر 

ءع  ل  البحث ءالباحث مذ كان المءضمممممممممممم -ل ااهلل تع عدب -، الذي له اللضمممممممممممملأحمد أبء كريم الدكتءر
 .فله من  الشكر كله ءالتقدير ءالعرفان . اءبحث   رسالة   أن صار   إل  ا ءفكرة   نءان  

 
ف  جامعة الشممرا ا ءسممط ممثله  أسمماتذت  المءيرينكل  إل ءأتقدم بشممكري الجليل ف  هذا اليءم        

ا  الدراسممممماا العليا،  مادة  إل برئيسمممممها، ءلعمادة كلية العلءم التربءية ف  الجامعة، ءأتقدم بالشمممممكر أيضممممم 
لتلضمممملهم  ل  ؛ ا كارم لجنة المنايشممممة أ ضمممماءءالمناهج ف  كلية العلءم التربءية، ء  اإلدارةءرئيس يسممممم 

خللها ءتقءيم معءجها ءتهذيب نتءآتها ءاإلبانة  ن مءاطن  بقبءل منايشممممممممة هذة الرسممممممممالة، فهم أهل لسممممممممد  
 .القصءر فيها

 
ر ن  أن أتقدم بجليل ال  لمالئ  ء ءلئك المخلصممممممين الذين لم ي لءا  كل إل شممممممكر ءف  النهاية يسممممممأ

 جهد ا ف  مسا دت  بصءرة مباشرة أء غير مباشرة ف  إنجاح هذ الجهد المتءاضع. 
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 اإلهداء 

 " الت  تشرا  ل  رءح  كل صباح ...ألردنشمس "ا إل 

 مر الجميل ....سنءاا العأ  الذي أهدان " لعقبة"ا بحر إل 

ليه أنتم  "من ءطن  الذي إل   الصمءد ....ء ءرثا  نه الطمءح  ذي" الفلسطينه ءا 

يلبها  إل  أءل من  لمتن  أن أخط بالحياة .. ءلر ا ف  نلسمممم  الصممممبر ءالتسممممام  .. هدى"أم  " إل 

ءحضممممممممممنها الدافع الذي يرجعن  طللة من جديد ..  ءالحاالا .. ا بي  المل ء بالحب بجميع ا ءياا

 . ..أيرب رفيقة لدرب   إل 

ا من  إل ..    تلالي ءشمممممممممممممممءخا  .. يدءت  ء  ءحيدل  ا ءل .. ءبطل  الرجأ .. " الرجال "أكرمأب   إل 

 " أكرم" هذا الكءن ... ف أحن ءأطيب الرجال  إل ءا مان .. 

 سممممممعادة" .. اللءات  ءهبءن  طلءلة  أمر .. ءذكرياا آلء ونعمة وسهههههامخءات  " أ   ءمالذيملجئ إل 

ا يلب  إل .. ا يرب .. ءحب لن يمءا   ... دائم 

الذين يهبءنا العمر  جود وألما وجواد ويارا"نا الصمممممممممممممم ار "ءبناا  ائلت  الصمممممممممممممم يرة .. أحلادأ  أبناء إل 

 .. ةجميلال ناالمتجدد.. ءالنظرة المشرية للحياة .. ءرءح  ائلت

 ن جديد .. .. الذين يمنحءن  ا مل م وأحبة.. أصدقاًء ..  مالءً ز .. عائلتي الكبيرة  إل 

ليكم أ ءد  منكم بدأا .. ءا 

 الصغير الكبير عملي إليُكم أهدي
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في  الخاّصة األردنّيةاألكاديمية في الجامعات  األقساملدى رؤساء  اإلداريةالشفافية 
 هيئة التدريس عضاءوعالقتها بالثقة التنظيمية أل عّمانالعاصمة 

 
  إعداد

 نداء أكرم أحمد سعد 
 

 إشراف 
  الدكتور أحمد فتحي أبو كريم ستاذاأل

 
 الملخص 

 

ا كاديمية  ا يساملد  رؤساء  اإلداريةرجة ممارسة الشلافية التعرف  ل  د إل هدفا الدراسة  
ة ا ردني ةف  الجامعاا  هيئة  أ ضممماءالثقة التنظيمية لد   ء اليتها بدرجة  م انف  العاصممممة  الخاصممم 

، ءلمعرفة اللرءا تبع ا لمت يراا الجنس ءالرتبة ا كاديمية ءتخصممممممممص الكلية. التدريس من ءجهة نظرهم
ل ر  تحقيا هذا الهدف تم تحديد  ينة  نقءدية  شممممممممممممممءائية تت لف من أربع جامعاا ءه  جامعة ء 

 ينة طبقية  شممممءائية من ، ءجامعة البترا. ءتم أخذ ءجامعة اإلسممممراء ،ءجامعة الليتءنة ،الشممممرا ا ءسممممط
اسممممممممممتخدما (  ضممممممممممء هيئة تدريس. 269كان  ددهم )هيئة التدريس ف  الجامعاا االربع ء  أ ضمممممممممماء

لقياس درجة  ا ءل ن، اسممممتبانتيطءرا كما ء . احثة منهج البحث الءصممممل  االرتباط  الجراء الدراسممممةالب
  ضاءالثقة التنظيمية   االكاديمية، ءالثانية لقياس درجة ا يساملد  رؤساء  اإلداريةممارسة الشلافية 

 .داتينتحقا من صدا ءثباا ا هيئة التدريس ءتم ال
 اإلداريةا كاديمية للشلافية  ا يسامالدرجة الكلية لممارسة رؤساء  ن  أ ءيد تءصلا الدراسة إل 

ا،  مسممممتء  مرتلعب داةا  أبعاد( ءجاءا جميع 4.36كانا مرتلعة حيث بلغ متءسممممطها الحسمممماب  ) أيضمممم 
كما تبين (، 4.40هيئة التدريس كانا مرتلعة ءبمتءسممط حسمماب  )  ضمماءءأن مسممتء  الثقة التنظيمية  

الثقة التنظيمية، ءكذلك ءجءد  درجةء  اإلداريةبين درجة ممارسمممممممممممممة الشممممممممممممملافية دالة  يجابيةإءجءد  الية 
لممارسمممممممة الشممممممملافية  إحصمممممممائيةداللة  أنه يءجد فرءا ذااءكما . داتينا  أبعادبين كافة  إيجابية الية 
 خصص الكلية"، ءتأستاذ، ءالرتبة ا كاديمية ءلصال  فئة "اإلناثءلصال   يعل  لمت ير الجنس اإلدارية

عل  لمت ير ت الثقة التنظيمية لدرجة إحصممممائيةداللة  ، ءتبين ءجءد فرءا ذاااإلنسممممانيةلصممممال  الكلياا 



 م

 

كلياا العلمية، ء دم "، ءمت ير تخصمممممممص الكلية لصمممممممال  الأسمممممممتاذالرتبة ا كاديمية ءكان لصمممممممال  فئة "
  .يعل  لمت ير الجنس إحصائيةداللة  ءجءد فرءا ذاا

 بممارسمممممة الء   ءليادة تعميا  ل  العململة من التءصمممممياا كان أهمها أءصممممما الدراسمممممة بج
كذلك ليادة مسممتء  الثقة  ا ردني ة العال  التعليم مؤسممسمماا ف  ا كاديمية الكءادر لد  اإلدارية الشمملافية

لافية ملهءم  ل  تدريبهم طريا التنظيمية  ن طال هم اإلدارية الشمممممممممممممم  لت كيد العالمية التجارب  ل  ءا 
 الم لءطة، اإلجتما ية القيم بع  من ءالتخلص الجامعاا ف  العاملين جميع لد  الشمممممممملافية رسممممممممةمما
 .الحكءمية ا ردني ة الجامعاا ف  مماثلة دراساا إجراءب الدراسة أءصا كما

 
 ، الثقة التنظيمية اإلداريةالشلافية الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

 
 This study aimed to identify the degree of administrative transparency in the heads 

of the academic departments at the private Jordanian universities in Amman and their 

relation to the degree of organizational trust in the faculty members from their point of view. 

In order to achieve this goal, a random sample consisting of four Universities- Middle East 

University, Al Zaytoonah University, Al Isra University, and Petra University -was selected. 

A random sample was taken from the faculty member of the four Universities, there were 

269 faculty members. The researcher used the descriptive approach to the study, and 

distributed two questionnaires; the first one was for measuring the degree of administrative 

transparency in the heads of the academic departments, while the second one was created to 

measure the degree of organizational trust for faculty members, both tools was verified. 

 The results showed that the total degree of the heads of academic departments was 

high where the arithmetic mean was (4.36), All dimensions of the tool were also at a high 

level,  and the level of organizational trust between the faculty members was high and with 

a mean (4.40). Also as a result, there was a positive correlation between the degree of 

transparency and the degree of organizational trust, as well as a positive relationship between 

all dimensions of both tools. As there are statistically significant differences in the practice 

of administrative transparency due to the gender variable in favor of females, Academic 

level in favor of the category of "professor", and the specialization of the college in favor of 

the humanitarian faculties, There were statistically significant differences in the degree of 

organizational confidence attributed to the academic level variable in favor of the category 

"professor" and the variable specialization of the college for the benefit of scientific colleges, 

and the absence of differences of statistical significance due to the gender variable. 

 The study recommended a number of recommendations, the most important one 

was the work to deepen and increase the awareness of the practice of administrative 

transparency among academic staff in Jordanian higher education institutions as well as 



 س

 

increase the level of organizational trust by training them on the concept of administrative 

transparency and informing them about the international experience to confirm the 

transparency of all university workers and the elimination of some, The study also 

recommended conducting similar studies in Jordanian governmental universities. 

 

Keywords: Administrative Transparency, Organizational Trust 
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 األول الفصل

 وأهميتها الدراسة خلفية

 :مقدمة
 تقءم ذيال ساس ا  للدءر نظر ا؛ كبير ا ااهتمام بالتربية النامية ءالدءل المتقدمة الدءل تهتم

  الم ف  المتسار ة الت يراا ةءمءاكب المجتمعاا لتطءير المؤهلة البشرية المءارد تنمية ف  به

 نظام تءفر يتطلب مما ا صعدة، كافة  ل  المذهلة ءاالخترا اا ااكتشافءاال التكنءلءجيا

 ا مثل ستخدامباال ا هداف ءتحقيا، التربءية المخرجاا تجءيد إل  جاهد ا يسع  تربءي

 لمؤسسااف  ا ءالمادية البشريةر العناص تءظيف خالل من ؛ةالمتءفر  ءالمءارد لإلمكاناا

 أن من البد أهدافه التربءي النظام حقايأ  ءلك  .ءاللعالية الكلاءة تحقيا إل  ءصءال   ،التعليمية

 تحقيا ءالخصائص الصلاا هذة بين ءمن ،كلاءته من ترفع همةمأ  ءخصائص بصلاا يتصف

 ل  المعارف  ملتيش التربءي فالنظام .العاملين بين الثقة من جء ضلاءا  ء  اإلدارية الشلافية

بءضءح ءشلافية  الاللمة تجاهااءاال ءالقيم المهاراا إل باإلضافة  أنءا ها كافةب العلءم تعليمء 

  اليتين.

  ل  يادر ا ليكءن ءمعرفي ا، ءءجداني ا فكري ا اللرد تنمية ف  مؤثر بدءر الجامعاا تقءمء 

 . ءتءاجهاإلنسانيةأهدافه ءأهداف الجميع ء  حقياءت ءتطءيرها الحياة تطلباام مع التعامل

 انخلا ء  العمل ، ءالبحث التدريس جءدة تدن  إل  أدا الت  شكالاالمأ  جملة من ااالجامع

  ل  الجامعاا مقدرة ضعف نتيجة العالم  المستء   ل  ألمة أءجد مما الداخلية، الكلاءة
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 التنمية متطلباا ءتءفير المعرفة، مجاالا مختلف ف  للمت يراا ءالمتالحقة السريعة ةستجاباال

  .(Harman, 2010)حديثة  اتجاهاافع نحء ظهءر د مما الشاملة

 ءاإليليمية العالمية المت يراا إل  نظر ا كبيرة أهمية اإلدارية الشلافية ملهءم يش لكما 

 نلتاحاالء  ءالمرءنة،ءالت  تأللمها بالتطءر  الثالثة ا للية ف  العال  التعليم مؤسساا تشهدها الت 

 اإلدارية النظم مشكالا مءاجهة  ل  يدرة أكثر لتصب  ،ا فراد ءمتطلباا لحقءا ةستجابءاال

 المختللة المؤسساا تطءر يهدد خطر ا صب ءتأ  تتلايم، أن يبل لعالجها مناسبة حلءل ءتقديم

هتمام القائمين  ل  هذة المؤسساا يش ل ا اإلدارية، ءأصب  ملهءم الشلافية  2012)لحرب ،)ا

 ا نظمة  جل مالحظة عدب العال  التعليم ساامؤس ف  الشلافية بمءضءع هتماماال تلايدء 

 الشلافية منهج عديأ  حيث ءالتكنءلءجية، المعرفية ءالثءرة العءلمة  صر ف  التربءية اإلدارية

 جميع أن حين ف  للعاملين، اللعلية المشاركة لتحقيا تد ء التلكير ف  جديدة طريقة اإلدارية

 ءتنليذ ا هداف تحقيا ف  الكاملة ياتهممسؤءل يتحملءا أن يجب المؤسساا ف  العاملين

ذا. بها المعنيين لجميع تاحةمأ  المعلءماا كافة أن كما ،مااالمه  ف  الشلافية تطبيا تم ءا 

ا المؤسسة صب تأ  ،اإلدارية المؤسساا  نتماءاإل رءح من يليد مما تءجهاتها ف  أكثر ءضءح 

  نها ش ء كل يعرفءن حين هم،نتاجيتإ من ءيليد العاملين، لد  الءالء دءر ءيعلل لها،

  2007).)الراشدي، المؤسسة هذة من ء اجل  بءصلهم

 ءالممارساا العالياا ف  الءضءح ا كاديمية المؤسساا ف  اإلدارية الشلافيةءتتطلب 

 اإلدارية المستءياا كافة  ل  تنظيم  مناخ رتءفي تتطلب كما ءالسلءكياا، ءالتعامالا

 التمكين خالل من ءالمجتمع ا فرادء  اإلدارة بين ءالثقة ييةاالمصد  ل  مبن  ا كاديميةء 
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 مستء  لكل الضرءرية المعلءماا ءتءفير بمسؤءلياتهم للقيام اللائف التمكين ءليس الحقيق 

 (. 2005كريم، أبء (العمل متطلباا حسب

 االساسية الد ائم ءاحدة من تعتبر العمل  الياا ف  الثقة أن (2012) اللهران  أءض ء 

 اإلدارية ا دءاا أكثر من تعد كما أهدافها، ءتحقيا فا ليتها ف  تعليل المؤسساا تسا د لت ا

 نجاح تحقيا ف  محءري  امل فه  المؤسساا، لنجاح الاللمة الظرءف تهيع  نها فا لية؛

 أفكارهم  ن اإلفصاح يستطيعءن ا فراد فإن بالمؤسسة الثقة من جء يسءد ماثفحي المؤسساا،

ا، بعضهم ءيعاءن ،ءمشا رهم  الثقة، إل  تلتقر الت  المؤسساا ف  أما .مع ا ءيتعلمءن بعض 

 .االلتلام ءيقلل التعاءن، ءيحبط ا،تصاالاال االفتقار هذا مثل عيايأ 

 ،ا داء من  الية مستءياا تحقيا ف  الجامعاا نجاح أساس التنظيمية الثقة ءتعد

 ءالمءظلين ا كاديميين القادة ءبين بينه دلةالمتبا بالثقة يشعر  ندما التدريس هيئة فعضء

 الت  الجامعة لتطءير جاهد ا ءيسع   الية، بدافعية ا كاديم   مله  ل  قبليأ  اإلداريين،

 ف  التنظيمية الثقة ممارسةف ؛تنظيمية لقءانين اليخضع نلسي ا االتلام تعكس فه  بها، يعمل

 ءاللا لية يةاإلنتاج ءتحقيا الجامعاا، لكت نجاح ف  الضرءرية ا مءر من يعتبر الجامعاا،

 .(Davis, Schoorman, Mayer & Tan, 2000) الءظيلية

 تحمل أنها: ا ءل  بطريقيتن ا كاديمية للمؤسساا ا خالي  الطابع الشلافيةتأعلل ء 

 ءيدرة التلكير، استقاللية تحترم أنها ة:ءالثاني ءسياساتها، أ مالها  ن للمساءلة المؤسساا

 الحياة ف  مءيلهم  ل  تؤثر يد الت  المعلءماا  ل  الحصءل يستحقءن الذين فرادا 

(Rawlins,2009) ، مل كميثاا أخاليية معايير لءضع ضرءري متطلب فالشلافية  

 ءجءدة مخيمر (اللساد اكتشاف  ل  المسا دة ءكذلك الثقة، من إليه تؤدي لما مؤسس ؛
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 فالشلافية ءالثقة؛ الشلافية بين التمييل ينب   أنه يثح 2000) ،ءمطاءع ء بدالقادر ءخشبة

ا الهدف، فه  الثقة أما به؛ يسترشد الذي ءالمبدأ ال اية لتحقيا ءسيلة ه   (Z) نظرية ب ن  لم 

 االرتقاء أساس ه  اإلدارة ف  العاملين مشاركة أن  ل  تقءم (William Ouchi) أءش  لءليم

  1984). أءش ،) الثقة هء النظرية هذة  ف ا ءل الدرس ءيعتبر ،اإلنتاج بمستء 

 بينها من يكءن ءيد العمل، نحء ا فراد تدفع الت  ممارسااال من العديد فهناك، ءبهذا

 اإلداري ءالءضءح الشلافية ممارسة ءدرجة التدريس، هيئة  ضاء  الممنءحة التنظيمية الثقة

 .التنافسيةء  للتميل الجامعاا ترسمها الت  التنظيمية ا هداف لتحقيا
 

 تقدم ف  التنظيمية الثقة ءتءفر اإلدارية الشلافية من كل أهمية مد  تبيني تقدم، مماء 

 ا كاديمية ا يسام رؤساء التلام درجة تبين دراساا تءفرة ءلقل. ءتطءيرها التربءية المؤسساا

ةالخ ا ردني ة الجامعاا ف  التنظيمية الثقة بمستء  ء اليتها اإلدرية لشلافيةبا حسب  - اص 

 ممارسة درجةتهدف للكشف  ن   لمية دراسة من البد أنه الباحثة ءجدا ؛ لم الباحثة

ة ا ردني ة الجامعاا ف  ا كاديمية ا يسام رؤساء لد  اإلدارية الشلافية  ء اليتها الخاص 

 محاءر  دة خالل من ءذلك نظرهم، ءجهة من التدريس هيئة  ضاء  التنظيمية الثقة درجةب

  .يةاإلنتاج من  الية درجة تحقا ءتءصياا نتائج إل  الءصءل فبهد
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 :الدراسة مشكلة
 العالمية الت يراا بسبب ءالمشكالا التحدياا من  دد ا ا ردني ة الجامعاا تءاجه

 إل  ءالحاجة ءالطلبة، للعاملين المقدمة ءالخدماا ا داء جءدة تحسين نحء المتلايد ءالطلب

 خالل من يةاالستمرار ء  بداعءاإل التميل نحء التعليمية المؤسساا ءييادة ةإلدار ا لة ف يياداا

 من  الية ءبدرجة الجامعية، ا هداف لتحقيا اإلدارية المجاالا مختلف ف  الدؤءب السع 

 مهمةال ا ساسية الركائل من انتعتبر  التنظيمية ءالثقة اإلدارية الشلافية أن ذإ ءاللعالية، الكلاءة

 طءير العمل الجامع .تنمية ءت ف 

، التطءر لمتطلباا ةاستجاب ا كثر المجتمعية الحلقة ا كاديمية المؤسساا تعتبرء 

 بحاجة التربءية المؤسساا إدارة جعل المجتمع يطلبها الت  الخدماا ف  ءالكبير السريع فالنمء

 ءالتقيد   ،الجما العمل ءتلعيل ،نلاهةال أهمها: الخصائص، من دعدب تتحل  يياداا إل  ماسة

 تءفير بضرءرة الدراساا العديد من  تءص، ذلك  ل  بناء .العمل المؤسس  ب خاليياا

 المؤسساا ف  دن ا  اإلدارية المستءياا مع ءالشلافية القراراا، لمتخذي الاللمة المعلءماا

 اافالمعلءم. المشاركة  سلءبب االلتلامء  المعلءماا،  ن اإلفصاح يستللم ءهذا لها، التابعة

 تلا ل من ت ت  المعلءماا هذة من كم ا كبير ا أن أذ المؤسساا، خارج من ت ت  ادائم   ليسا

 للتحليل تخضع نأ يجب المعلءماا هذة فإن ثم ءمن ذاتها، المؤسسة داخل التنظيمية الءحداا

  2000). ءآخرءن، الءحداا )مخيمر بمختلف القراراا متخذ جانب من بداعءاإل ءالتقءيم

 من ءءاسع مناسب لقدر الحاجة، ء  الية بحساسية التربءية لمؤسسااراا اتتسم يرا

 اإلدارية الممارساا جءهرتعتبران  ءالشلافية النلاهة ن، كما أهااتخاذ ف  ءالمشاركة اإلجماع

ن الناجحة،  المعلءماا، ءتبادل البشرية، التلا الا من  الية بدرجة تتصف اليءم مؤسساا ءا 
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 من مناخ ءجءد معه أضح  الذي ا مر التنظيمية، المشكالا حلءالمشاركة الءاسعة ف  

 .( 2004محجءب،) بكلاءة ا هداف تحقيا ءبالتال  التنظيمية، العالياا لنجاح أساس ا الثقة

 الشمري ءدراسة (،2012) الحرب  مثل دراسة الدراساا من الكثير د القد 

 المؤسساا مختلف ف  اإلدارية الشلافية تطبيا تبن  إل  (2017) غانم ءدراسة ،(2014)

 لها تسع  الت  ا هداف تحقيا ف  أهمية من شلافيةلل لما ا ردني ة الجامعاا ءمنها التربءية

 محددة غير المجاالا مختلف ف  اإلدارية الشلافية ممارسااأن   ءخاصة التربءية العملية

 ءهيكلية إدارية الامشك من تعان  الت  الجامعاا ف  ءاض  بشكل يظهر ما ءهء المعالم،

 .التشريعاا ل مء  نتيجة متنء ة ءأكاديمية

 (2014) الراجح  ءدراسة  (2011)حرب دراسةمثل أخر   دراساا أءضحاء 

 بها يعملءن الت  المؤسساا ف  العاملين لد  التنظيمية الثقة مستء  دراسة تبن  ضرءرة

 ا داءء  التنافسية الميلة تحقيا  ف تسهم الت  الءظيلية بالمت يراا ء اليتها الجامعاا ءخاصة

 بما ءالعاملين الجامعة بين المتبادل اللهم تحقيا بهدف ءذلك التدريسية الهيئة  ضاء  العال 

من خالل  إال  ن  ت ي ءال  الية، ءفا لية بكلاءة تحقيقها إل ءيؤدي  التنظيمية ا هداف مع ينسجم

 يعملءن الت  الجامعاا ف  التدريس هيئة أ ضاء لد  التنظيمية الثقة من  ال   مستء  تحقيا

 .بها

 – التنظيمية بالثقة تربطها الت  العلمية الدراساا يلةء  الشلافية، أهمية ضءء ءف 

ة ا ردني ة الجامعاا إمكانية مد  معرفة ف  الرغبة الباحثة لد  تءلد حسب  لم الباحثة،  الخاص 

 لد  التظيمية الثقة من  ال مستء  تءفير ظل ف  مل   كمنهج الشلافية ملهءمف  ا خذ ب
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 القيم من بءصلهما بينهما العالية ءدراسة بها يعملءن الت  لجامعتهم التدريس هيئة أ ضاء

 :اآلت  الرئيس السؤال  ن جابةاإل ف  الدراسة مشكلة تمثلا لذا التربءية، للمؤسساا التنظيمية

 

 األردنّية الجامعات في األكاديمية األقسام رؤساء لدى اإلدارية الشفافية ممارسة درجة ما

 من التدريس هيئة عضاءأل التنظيمية الثقة درجةب وعالقتها عّمان العاصمة في الخاّصة

  نظرهم؟ وجهة
 

 :وأسئلتها الدراسة هدف
 ا يسام رؤساء لد  اإلدارية الشلافية ممارسة درجة إل  التعرف الدراسة هدفا

ةالخ ا ردني ة الجامعاا ف  ا كاديمية  هيئة أ ضاء لد  التنظيمية الثقةدرجة ب ء اليتها اص 

 :ةتياآل االسئلة  ن جابةاإل خالل من نظرهم ءجهة من التدريس

 ا ردني ة الجامعاا ف  ا كاديمية ا يسام رؤساء  لد ةاإلداري الشلافية ممارسة درجة ما .1

ة  التدريس؟ هيئة أ ضاء نظر ءجهة من  م ان العاصمة ف  الخاص 

ة ا ردني ة الجامعاا ف  التدريس هيئة أ ضاء لد  التنظيمية الثقة درجة ما .2  ف  الخاص 

  نظرهم؟ ءجهة من  م ان العاصمة

بين  ،(α≤0.05)داللة  مستء   ند إحصائية داللة ذاا ارتباطية  الية هناك هل .3

 يةاإلدار  للشلافية ا كاديمية ا يسام رؤساء ممارسة درجةة لستجابة لالالحسابي المتءسطاا

  نظرهم؟ ءجهة من التدريس هيئة أ ضاء لد  التظيمية الثقة درجةء  ا ردني ة الجامعاا ف 
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متءسطاا  بين ،(α≤0.05)داللة  مستء   ند إحصائية داللة ذاا فرءا هناك هل .4

 نظر ءجهة من ا كاديمية ا يسام رؤساء لد  اإلدارية الشلافية ممارسة لدرجةة ستجاباال

 الكلية؟ ءتخصص ،ا كاديمية الجنس، ءالرتبة لمت ير عل ت التدريس هيئة أ ضاء

 المتءسطاا بين، (α≤0.05)الداللة  مستء   ند إحصائية داللة ذاا فرءا هناك هل .5

 ءجهة من ا ردني ة الجامعاا ف  التدريس هيئة  ضاء  التنظيمية الثقة درجةل الحسابية

  الكلية؟ ءتخصص ،ا كاديمية الجنس، ءالرتبة لمت ير تعل  نظرهم
 

 :الدراسة أهمية
 اإلدارية الشلافية مت يري ف  بحثها ف  ءالتطبيق ، النظري جانبيها ف  الدراسة أهمية تكمن 

 يعدان ينءاللذ التدريسية، الهيئة أ ضاء لد  التنظيمية ءالثقة ،ا كاديمية ا يسام رؤساء لد 

 :اآلت يؤمل أن تحقا الدراسة ء  ،ةالخاص   ا ردني ة الجامعاا كلاءة  ل  الدالة المؤشراا من

ة ا ردني ة الجامعاا ف  ا كاديمية ا يسام رؤساء إستلادة .1  ف  ، م ان العاصمة ف  الخاص 

 أ ضاء لد  التنظيمية بالثقة ء اليتها ،اإلدارية للشلافية ممارستهم درجة  ل  التعرف

 . ملهم لتطءير جامعاتهم ف  التدريسية الهيئة

ة ا ردني ة الجامعاا ف  ا كاديمية يساما  رؤساء إستلادة .2  ف  ، م ان ف  العاصمة الخاص 

 الاللمة ااجراءاإل اتخاذء  التدريسية، الهيئة أ ضاء لد  التنظيمية الثقة درجة إل  التعرف

 ا مر. تطلب نإ المطلءب المستء  إل  رفعها أء المرغءبة، الدرجة  ل  للحلاط

 ءالمسؤءلين العال ، التعليم ءمؤسساا التربءية مةالمنظء  داخل القرار أصحاب إستلادة .3

 .ا ردني ة الجامعاا ادارة ف  االستيراتيجية الخطط ا  دادء  تنظيم ف   ام بشكل
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 بشكل ا ردني ة ءالمكتبة  ام، بشكل العربية للمكتبة جديدة ءمعرفة  لمية، إضافة تمثل .4

 ءالثقة اإلدارية لشلافيةا :ماءه الدراسة مت يري بش ن نظري أدب من مهتقد بما خاص،

 .التنظيمية

 ضءء ف  ءذلك ا خر ، التربءية المؤسساا ف  جديدة ءدراساا  بحاث منطلق ا تكءن أن .5

  الدراسة. هذة اليها تتءصل أن يمكن الت  النتائج

 البحث. ادءاا استخدام أء تطءير أء بناء طريا من االخرين الباحثين إستلادة .6
  

 الدراسة: حدود
 د الدراسة مما ي ت : تكءنا حدء 

ة ا ردني ة الجامعاا ف التدريس  هيئة أ ضاء الدراسة  ل  ايتصرا الحدءد البشرية:  .الخاص 

ة ا ردني ة الجامعاا  ل  الدراسة هذة ايتصراالحدءد المكانية:   . م ان العاصمة ف  الخاص 

  2018/2017. جامع ال للعام الثان  الدراس  اللصل  ل  الدراسة ايتصرا: الحدءد اللمانية

 
 :الدراسة محددات
 مد  إل  باالضافة ءثباتها، الدراسة أدءاا صدا مد  بدالالا الدراسة هذة نتائج تتحدد

 المعدة ااستباناال  ل  تهماستجاب ف  العلمية ءأمانتهم العينة افراد ةاستجاب ءمءضء ية دية

 العينة منه حباس الذي لمجتمعا  ل  إال يتم نل نتائجها تعميم أن كما الدراسة، هذة ل ر 

 .ة لهاالمماثل ءالمجتمعاا
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 :الدراسة مصطلحات
جرائي ا ملاهيمي ا تعريلها تم الت  المصطلحاا من  دد  ل  الدراسة هذة ااشتمل    ل  ءا 

  اآلت : النحء
 

 اإلدارية الشفافية
 ءاآللياا ااداءا ء   نماط السلءكيةا مجمء ة أنه إل  اإلداريةة الشلافي ملهءم يشير     

 المعلءماا  ن المقصءد الكشف تتضمن ءالت  ،اإلدارة بها تقءم الت  الشلافية  ل  الدالة

 2009).كريم، )أبء ءالتشريعاا السياساا ءءضءح القراراا، صنع ف  ءالتشاركية

 من ا يسام رؤساء  ليها حصل الت  الدرجة نهاب  جرائًياإ اإلدارية الشفافية ءتأعرف     

 الت  اإلدارية الشلافية ةاستبان ل   التدريسية الهيئة أ ضاء من العينة أفراد جابااإ لخال

 بأعدالدراسة ءكانا كاآلت :  أداة حددتها أبعاد دة  ضمناتال ر  ءالت   لهذا الباحثة طءرتها

 مةا نظ بأعدالمشاركة، ء  بأعد، ء اإلداريةالمساءلة  بأعداإلداري، ء  تصالاال بأعدالمعلءماا، ء 

جراءء    . ا داءتقءيم  بأعد، ء العمل ااا 

 
   التنظيمية الثقة

 ف  العاملين لألفراد يجابيةاإل التءيعاا ب نهاالثقة التنظيمية  (2011) يالخالد  رف

 ف  ءالسياساا ا هداف مع متءافقة نتائج تحقيا ف   ليهم  تماداال باإلمكان إذ المؤسسة

ا بها يعملءن الت  المؤسساا  العمل ف  االستمرار إمكانية مع الخطرة المءايف  ف ءخصءص 

  ا.مديريه ءكلاية اإلدارية ا نظمة لعدالة سسااؤ الم هذة داخل
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 ف  التدريس هيئة أ ضاء  ليها حصل الت  الدرجة ب نها إجرائًيا التنظيمية الثقة ءتعرف

ة ا ردني ة الجامعاا ة ةنستبااال  ل  هماستجابات ف   م ان العاصمة ف  الخاص   بالثقة الخاص 

الدراسة  أداةحددتها  أبعاد دة  ضمنات ال ر  ءالت  لهذا الباحثةطءرتها  الت  التنظيمية

 بأعد، ء ااجراءالسياساا ءاإل بأعدءالمشاركة، ء  بداعاإل بأعدالمعلءماا، ء  بأعدءكانا كاآلت : 

 القيم التنظيمية.  بأعدالقيادي السائد، ء  سلءبا 
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 الثاني صلالف

 السابقة والدراسات النظري األدب
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 الثاني الفصل

 السابقة والدراسات النظري األدب

، اإلداريةالدراسة: الشلافية  ريبمت ي العالية ذي النظري لألدب  رضا   اللصل هذا تضمني

ا للدراساا السابقة العربية ءا جنبية ذاا الصلة بمءضءع يءالثقة التنظيمية، ء  الدراسة تضمن  رض 

 ء ل  النحء اآلت :

 النظري أوًل: األدب
، ءالثقة التنظيمية  ل  النحء اإلداريةيشتمل ا دب النظري  ل  مءضء اا تتعلا بالشلافية 

 اآلت : 

ا للشلافية : اإلدارية الشفافية .أ من حيث ملهءمها ء ناصرها  اإلداريةيتناءل هذا الجلء  رض 

 .ءمستءياتها هاءأنءا 

  اإلداريةة مفهوم الشفافي
داراا الءا ية الحديثة الءاجب  ل  اإل اإلداريةب نها من المءاضيع  اإلداريةتتسم الشلافية 

سهامها ف  تنمية المؤسساا اإلداريةلما لها من أهمية ف  إحداث التنمية  ؛الناجحة ا خذ بها ، ءا 

ت يراا المحيطة. جهال تنظيم  يءي يادر  ل  مءاجهة التحدياا الجديدة ءال إل بهدف الءصءل 

ءيمكن تحديد ملهءم الشلافية ب نه الءضءح ء دم ال مء  ف  كل مجاالا العمل، الت  تجري 

ا خر ، بحيث تكءن المعلءمة متاحة للجميع كل حسب  اإلداريةالعليا ءالمستءياا  اإلدارةبين 

(. ءتأعرف 2006ة اختصاصه، ءذلك لإلفادة ف  أداء المهام المنءطة بالعاملين ) بد الحليم ء بابن
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بالمتطلباا أء  االلتلام( "ب نها الءضءح ءالعقالنية ء 33 -32، 1988الشلافية، كما ذكر برياءي )

 ". ااجراءالشرءط المرجعية للعمل، ءتكافؤ اللرص للجميع، ءسهءلة اإل

تدل  ل  الءضءح ف  التشريعاا، ءسهءلة  اإلدارية( ب ن الشلافية 1997ءأضاف الخرابشة )

، ءنشر المعلءماا، ااجراءمءضء يتها، ءءضءح ل تها، ءمرءنتها، فضال   ن تبسيط اإلفهمها ء 

ءاإلفصاح  نها، ءسهءلة ءصءل جميع العاملين إليها، كما أكد  ل  ذلك حءامدة ءجراداا 

، ءبما يتناسب مع رءح اإلداريةءاالجتما ية  االيتصادية( لضرءرة مرءنتها ءفق ا للت يراا 2005)

ن ت العمل ءاالبتعاد  ن الرءتين ءتعقيد  ااإجراءيعن  ءضءح  اإلداريةءافر الشلافية العصر. ءا 

 (.2002)اللءلي،  ااجراءاإل

اح  ء ظر المستخدمة من أجله، فمن الننتبع ا لءجهاا ال اإلداريةتعددا تعريلاا الشلافية 

رفاا السياسيين، لدية الت  يمكن للناس أن يالحظءا بها تصا" الشلافية  ل  انها رفاالسياسية  أ 

الناس  ما يستخدم السياسيءن مصطلحاا ءيءا د أكثر جاذبية، من أجل أن يضمنءا تءجه ب اإذ غال

 . (549، 2005)العان  ءالدباس، خابية" نتإليهم خاصة ف  المءاسم اال

ءتلسر معظم يءاميس الل ة كلمة الشلافية بالءضءح، ءالصراحة ءالنلاهة ء دم ال ش. أما 

عاملين ءالمؤسساا، فتعن  الشلافية السماح لآلخرين بمعرفة الحقيقة، دءن محاءلة إخلاء بالنسبة لل

أء تضليل المعن  أء تبديل الءايع إلظهار ا مءر بصءرة أفضل. فالشلافية بمعناها الءاسع تعن  

اإلفصاح اللعل  غير المشرءط، ءيد سا د  ل  ذلك انتشار اإل الم الدييا المكثف، ءتءفر 

العالم  بحا المءاطن ف  المعرفة  يمانجيا المعلءماا لجميع أفراد المجتمع، ءتنام  اإلتكنءلء 

(Oliver, 2004.) 
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ا ءشلاف ا  ه  اإلداريةالشلافية  ( ب ن49، 2005مري )عا  ءالبال ال رأ ء  "جعل ا مر ءاضح 

رفة أءجه النقص بطريقة ال تتي  إمكانية متابعتها ءمع ااجراءبعيد ا  ن اللبس ءال مء  ءتعقد اإل

العامة ف   اإلدارةأن الشلافية تعن  "أن تعمل  إل ( 185، 2006ءالخلل فيها". ءأشار الطءخ  )

الت  تعمل من خاللها  ا نظمةبيا من لجاج، كل ما به مكشءف للعاملين ءالجمهءر، ءتتضمن 

ءأ مالها باإلفصاح الءسائل الاللمة الت  تكلل العلم ءالمعرفة للكافة بحقيقة أنشطتها ء  اإلدارة

 ءالعالنية ءالءضءح ءبالتال  القدرة  ل  مساءلتها ءمحاسبتها". 

أنها تءفير المعلءماا الاللمة ءءضءحها  ل   اإلداريةالشلافية ( 2007الراشدي ) ذكرء 

ءا  الن تناءلها  بر جميع ءسائل اإل الم المقرءءة ءالمكتءبة ءالمسمء ة ءالتصرف بطريقة 

( ب ن الشلافية تمثل فلسلة ءمنهاج  مل يقءم 2010الطراءنة ءالعضايلة ) ر ءيمكشءفة ء لنية. 

ف  مختلف النشاطاا ءمجاالا العمل الت  تتم  نلتاحاال ل  الءضءح ءالعلنية ءالدية ءالصراحة ء 

داخل الجهال الحكءم  ءا جهلة الحكءمية المختللة ءجمهءر  اإلداريةبين مختلف المستءياا 

  يتعار  مع المصلحة العامة العليا.المءاطنيين، بما ال

ب نها الءضءح الكامل للتشريعاا ءالقءا د ءاللءائ ،  اإلداريةالشلافية ( 2012بدح ) كما  رف

ءالتقييم من خالل نشر المعلءماا ءالبياناا ءسهءلة الءصءل إليها ءالتبسيط  ا داءءءضءح 

 .تصالاالءآلياا العمل ءسهءلة  ااجراءءالءضءح ف  اإل

ا تبارة فلسله  إل ، ااجراءمن مجرد الءضءح ف  اإل اإلدارية د تطءر ملهءم الشلافيةلق

 اإلدارية ساليبءمنهج  مل يمكن أن يتجسد ف  العديد من العناصر ءالمعايير، ءءفا اآللياا ءا 

فة للرب  أء غير هادفة، دمؤسسة أ مال ها ءالمستخدمة ف  المؤسسة، سءاء أكانا حكءمية أ
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ن  ل  درجة  الية من الكلاءة ءلديها المقدرة  ل  تقديم ء ف  تطءر بيئة العمل ءتكمما يسهم 

 ية للعديد من المشكالا. إبدا حلءل 

البياناا الءضءح ءالصراحة ف  إظهار :  ل  أنها اإلداريةلشلافية ا إل يمكن النظر مما تقدم 

 ليها، دءن أي  لالطالع دينلمستليلقراراا، بحيث تكءن متاحة لجميع االمتعلقة با ءالمعلءماا

ين ، ف  ظل القءانتمام ا ةءماا إلظهار الءايع بطريقة م اير غمء  ءمحاءلة إلخلاء المعل

 ءالتشريعاا الحاكمة. 

 اإلدارية الشفافية أهمية
بين أصحاب المصلحة  تصالف  أنها يناة ملتءحة لال اإلداريةتكمن أهمية الشلافية 

لمحاربة اللساد ءخاصة ف  الدءل النامية، حيث تتطلب الكشف  مهمة جد ا أداةءالمسؤءلين فه  

، ءالتعليماا، ءاآللياا. كما أن الشلافية تبدء ضرءرية ا نظمة ن مختلف القءانين، ءالقءا د ء 

، ءذلك حت  ال تكءن المؤسسة غامضة ف  تءجهاتها ءال تعرف اإلداريةءملحة لمؤسساا العمل 

تقليل رءح االنتماء لديهم؛ لذا فالمكاشلة ءالمصارحة  إل مما يؤدي أهدافها بالنسبة للعاملين فيها 

 بءصلهمءالءضءح تعلل الءالء لد  العاملين، ءتليد من إنتاجيتهم حين يعرفءن كل شع  نها 

 (.2007ال يتجلء من هذة المؤسسة )الراشدي،  الء  جأ 

لك أن  دم الءضءح يراراا إدارية صحيحة، ءذ اتخاذتسا د ف   اإلدارية كما أن الشلافية

يراراا إدارية سريعة ءغير سليمة، ا مر الذي يعريل  اتخاذيترتب  ليه  ا نظمةف  القءانين ء 

)اللءلي،  اإلدارية منظمااة داخل الي؛ لذلك ال بد من ءجءد الشلافاإلدارية ملياا التنمية 

2002.) 
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كنها تتطلب ءسائل ف  محاربة اللساد ل ا ءل ه  الخطءة  اإلداريةءتعتبر الشلافية 

ذلك ف   بأعدها استخدام ل  الحصءل  ل  المعلءماا ثم  ايادر   امدني   افعالة، ءمجتمع   اتصال

تنمية الثقة  إل ة يؤدي ي(، كما أن ءجءد تشريعاا ءاضحة ءشلاف2002مساءلة حكءمته )أفندي، 

 (. 1997شة، )خراب تصالاالالعامة لكل فئاا المجتمع ءالمحافظة  ليها بما يضمن فا لية 

ه، أشكالية  ية مؤسسة تريد مكافحة اللساد بكل االستمرار النجاح ء  اإلدارية تءفر الشلافية

جنبية، ءالمحافظة ءءضءحها، كما ءتعمل  ل  جذب االستثماراا ا  ا نظمةخاصة مع ءجءد 

كما  ،(2007 ل  االستثماراا الءطنية؛ من خالل التشريعاا الءاضحة الت  تحققها )الراشدي، 

 ل    تماداالف  بناء  اإلسهامسا د الشلافية  ل  المشاركة بلا لية لتطءير كافة النءاح  ء تأ 

الذاا بتحقيا نء ية أداء أفضل من خالل التركيل  ل  الجءدة ءليادة إنتاجية العمل ) ليان 

 (. 1997ءجرار، 

اليمكن  ءن العامةمبدأ  ام ف  إدارة الشئءتلعيلها ك اإلدارية ن أهمية تعليل الشلافيةإ

ف  تحقيا أهدافها ءأداء ءظائلها أمءر ال يمكن تحقيقها  اإلدارةب ي حال حصر فءائدة، ءنجاح 

 (. 2006إال مع ءجءد مبدأ  ام للشلافية ءالمشاركة ف  إدارة كافة شؤءن المؤسسة )الطءخ ، 
 

 بحسب تطبيقها اإلداريةأنواع الشفافية 
ا الشلافية، ءما يتعلا بها، فإن هناك نء ين من الشلافية من خالل إطالع الباحثة  ل  أدبيا

 :ءهما: الشلافية الداخلية، ءالشلافية الخارجية
 

  الداخلية: اإلداريةالشفافية  -1
الداخلية ه  ييام المؤسسة بسن التشريعاا الت   اإلدارية ( أن الشلافية2005بين أبء كريم ) 

بدرجة الثقة ءالتمكين ءالمشاركة الت  يتم منحها  تضمن حقءا العاملين ف  المؤسسة، ءيظهر ذلك
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ءالقضايا الت  تضمن ، اإلدارةلهم ف  مختلف العملياا. كما تتعلا الشلافية الداخلية بسلءك 

تءفير المعلءماا ء ، ا فرادء  اإلدارةف  المؤسسة، ءيتمثل بدرجة من الثقة بين  ا فرادحقءا 

 الضرءرية لكل مستء  حسب متطلباا العمل.

الداخلية ف  مؤسساا التعليم العال  جملة العالياا، ءالتعامالا،  اإلداريةءتتضمن الشلافية  

اا الت  تتسم بالشلافية، ءالت  تحدث داخل هذة المؤسساا من تءفير ا داء، ء نماط السلءكيةءا 

يية، ا، ءيتضمن ذلك المصدكافة ، ءا كاديميةاإلداريةمناخ تنظيم  صح   ل  المستءياا 

ءالمؤسساا الت  تتصف بالشلافية الداخلية تتءاصل بشكل مستمر مع  .ا فرادء  اإلدارة ءالثقة بين

 اإلدارةكافة أفرادها، ءال تتعامل بسرية، ءتشركهم ف  صنا ة القراراا ءرسم السياساا، ءترا   

ة  ل  كافة فيها الالمركلية، ءالمرءنة الاللمة من خالل تبن  مبدأ الديمقراطية، ءالتعامل بنلاه

  (.  2012المستءياا )العمري، 

  الخارجية: اإلداريةالشفافية  -2
تنظيمية مهمة، حيث تحرص حكءماا العالم المتقدم  أداةالخارجية  اإلداريةتعتبر الشلافية  

 ل  تصميم أنظمة ءيءانين لقياس جءدة أنظمة الشلافية، بهدف تقليل مخاطر اللساد ف  مؤسساا 

ءيد ربطا كثير من ا دبياا  ،دماا الحكءميةخلحقءا المدنية، ءتحسين الالمجتمع، ءحماية ا

 اتصالبالشلافية الخارجية، فالمؤسساا المنلتحة الت  تستخدم ينءاا  تصالاالالنظرية فا لية 

مناسبة ءمتنء ة، ءتحرص  ل  دية ءمصدايية ءحجم المعلءماا الت  يتءجب نشرها، ء دم 

فيها،  تصالاالءءضءح نظام  انلتاحاف ذاا العالية، ءتتميل بالتعامل بسرية مع جميع ا طر 

مؤسساا تتمتع  تعتبراالستلادة من الت ذية الراجعة، ءالمشاركة، ءتحرص  ل   هتمامءتبدي اال

 (.Vishwanth & Caufman,2002بدرجة شلافية  الية )
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س  بالمجتمع الخارجية ف  مؤسساا التعليم العال  بشكل أسا اإلداريةترتبط الشلافية  

هم ءتطلعاتهم احتياجاتالخارج  أفراد ا ءمؤسساا، ءبما تقدمه من خدماا تلب  من خاللها 

طبيا مبدأ تمكين المءاطنين من بت الجامعاا تقءم(. ءيلتر  أن 2010)الطراءنة ءالعضايلة، 

ييقة أداء دءرهم ءتحمل مسؤءلياتهم نحء الجامعة، ءذلك من خالل نشر المعلءماا الصحيحة ءالد

خلاياا ف  أدائها، ءأن   ن تلك الجامعاا ءالخدماا الت  تقدمها، ءما تءاجهه من  قباا ءا 

تتقبل النقد اإليجاب ، ءتعمل  ل  تءفير أكبر يدر من المعلءماا للمجتمع الخارج ، ءتخطط 

لتصحي  مسارها ف  ضءء الت ذية الراجعة الت  تصلها، ءيءلد الشعءر لد  المجتمع ب نه شريك 

العمل ا كاديم  ءاإلداري، ءيدفعه لد م الجامعاا ءمساندتها ف  ت دية ءاجباتها، ءتءثيا  ف 

 (. 2012أءاصر العالية معها بما يخدم مصال  الجامعة ءالمجتمع  ل  حد سءاء )الحرب ، 

خر، منهما مكمل لآل الا كء ل  ذلك يمكن القءل أن كال القسمين ال يمكن فصلهما،  ن  

الخارجية فتأعن   اإلدارية ، ءأما الشلافيةؤسسةالداخلية تأعن  بالبيئة الداخلية للم إلداريةافالشلافية 

، مما ينعكس  ل  تحقيا رسالة ءأهداف المؤسساا ؤسسةبالبيئة الخارجية الت  تتعامل معها الم

ا ف  تعد محءر ا أساسي   ا كاديميةمنها، حيث أن البيئة الداخلية للمؤسساا  ا كاديميةءخاصة 

الت  تسع  المؤسساا لتحقيقها، فالشلافية الداخلية تتضمن أن تءفر هذة  ا هدافتحقيا 

 إل المؤسساا المعلءماا الاللمة  داء العمل، ءأال تتعامل بسرية مع منسءبيها، باإلضافة 

 اكتشافالسماح بتءفير يدر من المشاركة من يبلهم لصنع القراراا بما يسا د  ل  المساءلة ء 

 خطاء. ا 
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 ءجءد ثالثة أنءاع من الشلافية، ءه : إل ( 2004د يبس ) اأشار كما ء    

نسخ  ال يناسب   سلءب: ءه  الشلافية منقءلة بتعسف أء مقلدة ب)المقلدة( الشلافية المدبلجة .1

 إل طبيعة  مل المؤسسة المعنية ءظرءفها، كنقل شلافية مطبقة مثال  ف  القطاع الحكءم  

 القطاع الخاص. 

لءجيا مصدرها يء أيدء  : ه  تلك الت  تنطلا ءتخدم مصال )الخاد ة( الشلافية المؤدلجة .2

ليس المستليد منها أء المطلع  ل  إنتاجها، ءتبرل لخدمة هدف معين، ءال  ءمصمم آلياتها

 . ية المتكاملة الحقيقيةبدا ءه   كس الشلافية اإل حءال اال تياديةنراها ف  ا 

: ه  الشلافية الت  تنتق  النتائج الجيدة مهما تءاضعا، ءتبرلها المنتقاة() الشلافية االنتقائية .3

. ءهذة الشلافية طاغية، ءمصحءبة بحملة إ المية، ختياراال أسلءب، ءتعتمد مبالغ فيه  سلءبب

 ، ءبالمبرراا إذا كان هناك إخلاا. إيجابيةءا حداث  تكءن ا ريامءا  الناا  ندما 
 

 ريةاإلدا مستويات الشفافية
نها ءجءد مستءياا  دة، ءلك إل  اإلدارية ذكرا ا دبياا الت  بحثا ف  مجال الشلافية

أن مستءياا الشلافية تتمثل ف  مستءيين ءهما المستء  الذات  ءالمستء   ل  ركلا بشكل كبير 

 الشمءل   ل  النحء اآلت : 

 المستوى الذاتي .1
من ناحية أخر   ااجراءءشلافية اإل ،ءيشمل هذا المستء  التشريعاا ءالقءانين من ناحية

 (: 2011اآلتية )حرب،  بعادءتتطلب تءفر ا 

، ءالءاجباا الت  ينب   ءمهامها تنظيم برامج تء ية للمءظف ءالمءاطن حءل طبيعة الدائرة -

  ل  المءظف ءالمءاطن القيام بها.
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 تثبيا جميع مراحل إنجال المعامالا  ل  جميع النماذج الاللمة لذلك. -

 العاملين  ل  أسس ءمعايير  لمية بعيدة  ن الءاسطة ءالمحسءبية. اختيارأن يكءن  يجب -

ة ءتلتلم بالشلافية، الكلاءة ف  التعييناا ءالتريياا  ل  ان تخضع للمراجعة ءالرياي ا تماد -

 بضرءرة العمل كلريا. ا فرادللام ا  ء 

 .ءأدءاتها ت كيد مبدأ المساءلة -

 .اإلداريةياا يشمل جميع المستء  ا داءتقييم  -

 .ا داءتصءيب  ملية  لنية تقييم  -

 المستوى الشمولي .2
 (: 2002اآلتية )اللءلي،  بعادتءفر ا يتطلب المستء  الشمءل  الخارج  للشلافية 

 الحكءمة ءاإلداراا العليا بمبدأ دءلة المؤسساا ءالقانءن. التلام -

العامة، ءأجهلة  اإلدارةركلية ف  اللقاءاا بصءرة مستمرة منتظمة بين ا جهلة الم إجراءضرءرة  -

ذلك لتسهيل  مل هذة الءحداا، من الشلافية، ء   ل الريابة، لقاءاا يتءفر فيها الحد ا 

 ه.  شكالبتعاد  ن المخاللاا ءاللساد اإلداري بءاإل

ةتعميم ملهءم مجالس التنسيا المشتركة إلدارة كل يطاع، بمشاركة اللعالياا  - ءالت   الخاص 

 يم ءالصحة ءالمءاصالا ءالنقل ءالصنا ة ءالطاية ءالسياحة ءااليتصاد ءالمال.تتضمن التعل

 إنشاء ءتطءير مراكل المعلءماا ءءثائا لتشريعاا الدءلة بقطا يها العام ءالخاص. -

 العليا. اإلداريةللقياداا  ا داءتلعيل دءر الريابة ءالمحاسبة ءاإلداراا المالية ءالمءلاناا ءتقييم  -

بيئة تكءن فيها المعلءماا  تهيئةه   بارة  ن  اإلداريةن الشلافية ا أيتض  مما سبء 

ءملهءمه للجميع. ءه   ءاضحة ءمتاحة، ف  العمل اليءم  اإلدارية ءالقراراا ممارسااالمتعلقة بال
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 االطالعالبياناا، ء  إل حا كل فرد من العاملين ءالمستليدين من المؤسساا ف  سهءلة الءصءل 

 االمؤسسة مكشءف  ف  القراراا؛ إذ يكءن كل ما  اتخاذلياا صنع السياساا ء  ل  المعلءماا ءآ

 للعاملين ءالجمهءر.   

 اإلدارية الشفافية عناصر
( أن أهم 2010فقد أكد السبيع  ) اإلداريةالباحثءن ف  تحديد  ناصر الشلافية  اختلف

 إلفصاح، ءالقانءنية.اء  العلنية، ءالءضءح، ءالمصدايية، ءالتمكين، : ناصر الشلافية تمثلا ف 

 ،ءسائل اإل الم المقرءءة :منهاالت  يعتمد  ليها لنشر الشلافية ءأن هناك مجمء ة من اآللياا 

 ،ءاالجتما اا ،ءمؤسساا المجتمع المدن التربءية، ءالمؤسساا  ،ءالمرئية ،ءالمسمء ة

 ا نظمةءاإللمام ب حقءيه ءءاجباته إل ءالمؤتمراا الت  تتي  للمءاطن أن يتعرف  ،ءاللقاءاا

 ءالقءانين.

تقتصر  ل   اإلدارية( أن  ناصر الشلافية 2010الطراءنة ءالعضايلة ) رأ ف  حين 

هما العلنية ءالقانءنية، فالعلنية تمثل أءل خطءة من خطءاا الريابة ءيجب  ل  اإلداراا  نصرين 

، أما القانءنية فتعتمد  ل  انتهاجها ءتءفيرها بآلياا متنء ة معتمدة ف  ذلك  ل  ءسائل اإل الم

النص القانءن  الذي يتي  حرية الءصءل للمعلءماا من جهة ءيءفر حا الريابة ءالمساءلة من 

( أن 2012جهة أخر  مما يسا د ف  القضاء  ل  مظاهر اللساد ف  المجتمع. ءذكر الحرب  )

معلءماا ءءضءحها، ة، ءالالشلافية المطلقة، ءالمشارك :تتمثل ف  كل من اإلدارية ناصر الشلافية 

 . نلتاحءالمساءلة، ءاال

 تصالاالترتبط ءبشكل مباشر بالمعلءماا، ء ن  ناصر الشلافية ءبناء ا  ل  ما سبا فإ

جراءء  ا نظمة، ءالمشاركة، ء اإلداريةاإلداري، ءالمساءلة    .  ا داءالعمل، ءتقءيم  ااا 
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 في الجامعات اإلداريةمبررات تبني الشفافية 
سياساا ءأنظمة مؤسساا التعليم العال  بهدف تلءيد المستليدين ءأصحاب العالية  تأصمم 

ليادة التنافس من أجل الحصءل  ل   إل بمعلءماا ءافرة حءل أدائها ءممارساتها بما يؤدي 

 اإلداريةنء ية تعليم أكثر فا لية، فالمعلءماا الت  تقدمها الجامعاا حءل نء ية خدماتها 

لاءة النظام التعليم ، ءالتحقا من جءدة مخرجاته ءمد  تحقيقه  ل  ضمان ك تعمل ءا كاديمية

 (.Dill,2004 هدافه )

نحء  ملياا التعليم  االنتباةف  التعليم العال  تليد من  اإلداريةكما أن ممارسة الشلافية  

تعمل  ل  الجامعية، ء  اإلدارة اتجاهااءالتعلأم، حيث أنها تسهم بشكل إيجاب  ف  ثقافة ت يير 

ن ليادة ممارسة الشلافية ف  مؤسساا التعليم العال  تجعل  ضمان تحسين جءدة التعليم العال ، ءا 

(. ءال بد أن تقءم الجامعاا بدءر أساس  لد م Stenkaker,2003ا )انلتاحمنها مؤسساا أكثر 

 ءح.الشلافية ءمساندتها لتحسين أدائها اإلداري ءا كاديم ، ءترسيخ مبدأ الباب الملت

ف  الجامعاا تتمثل ف  ليادة الض ط  اإلداريةإن المبرراا الرئيسية لتبن  ممارسة الشلافية  

ءا كاديمية،  اإلداريةالمجتمع   ل  الجامعاا ءمطالبتها باإلفصاح  ن أنشطتها ءبرامجها 

جميع ييادة نطالي ا من دءرها ف  ا اإلداريةب همية تبن  الشلافية  ء   أفراد المجتمع إل باإلضافة 

المؤسساا المجتمعية لترسيخ ييم الشلافية، كما أن ليادة المخصصاا المالية للتعليم العال  

صاا، صمجاالا الت  صرفا فيها هذة المخاليتطلب إطالع المستليدين ءأصحاب العالية  ل  

ليادة الثقة ن ممارسة الشلافية يعمل  ل  تءفير مناخ تنظيم  أكثر ثبات ا ءاستقرار ا ءيعمل  ل  ا  ء 

 (. 2012العاملين بها )الحرب ،  ا فرادبين 
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ا للثقة التنظيمية من حيث ملهءمها ءأه: الثقة التنظيمية .ب يتها ميتناءل هذا الجلء  رض 

 .ها ءأنءا هاأبعادء 

 مفهوم الثقة التنظيمية
ءال سيما دراساا السلءك  اإلداريةالدراساا  اهتماميثير أصب  مءضءع الثقة التنظيمية 

أهمية هذا المءضءع، ء اليته المباشرة بمجمء ة كبيرة من  إل لتنظيم ، ءيعءد هذا ا مر ا

ءيدرتها  ل  تحقيا أهدافها  ؤسسااالمت يراا التنظيمية، الت  تؤثر بدءرها  ل  نجاح ءتطءر الم

ءاالفكار  ءفا لية نظر ا  همية الثقة المتبادلة ف  تحسين العالياا ءتبادل المعلءماا ءاآلراء ءةبكلا

المشتركة. إذا كانا أهمية الثقة التظيمية  ا هدافية، ءيدرتها  ل  التكاتف إلنجال بدا اإل

ءاضحة ف  الءيا الحاضر، فإن أهميتها ستلداد بشكل مثير جد ا ف  المستقبل، إليبال المؤسساا 

 ة. ها  ل  السيطر ا تمادبدال  من  اها  ل  المعلءماا تمادنحء العالياا الملتءحة ء 

التءيع الذي يحمله اللرد أء الجما ة ب ن  ل  أنها ( الثقة 1990ال امدي ) رفءيأع  

 ليها   تماداالجما اا يمكن  ءكانءا أفراد ا أأالء ءد المكتءبة أء الكالمية من اآلخرين سءاء 

( 1990اللءلي ءمرار )من جانب آخر فقد  رفها (، ء Allbrecht, 2003كما أكد ذلك ألبيرتشا )

القرار نتائج مرغءبة لللرد أء المجمء ة حت  ءلء لم يتم  اتخاذها احتمالية أن يعط  نظام ب ن

 ممارسة أي ت ثير  ل  هذا النظام.

 سلءبية العالية، ءأن ا اإلنتاج( أن الثقة تمتلج بDeseler, 2003ءأءض  ديسلر )

 دم الثقة من  إل ذاته يا التقليدي لإلدارة الذي يعتمد  ل   دم الثقة ف  العاملين يؤدي ف  الء 

ا صعءبة تحءيل المجمء ة من المستءياا المنخلضة من الثقة يبل المشرفين  إل ، مءضح 
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 إل أن الحاالا ذاا المستءياا المنخلضة من الثقة تميل  إل المستءياا العليا، ءيد أشار 

ا من السلءك المجمء ة نء    أ ضاءاإلتجاة ا دن  بصءرة حللءنية، حت  لء أظهر القادة أء 

جء يتسم بالثقة  إل قلة الثقة بالمتسم بالثقة العالية؛ فإن العامل ا ساس  للتحءل من جء متسم 

العالية هء العالياا المعتمدة  ل  التعاءن ءالسلءك الدا م نحء ا شخاص الذي يتسمءن بقلة 

 الثقة. 

المشتركة بين ( أن الثقة التنظيمية ه  مجمء ة من التءيعاا 2008الشكرج  ) رأ ء 

بينهم سلءكي ا  االلتلامغير مكتءب ينص  ل   انلسي   اطرفين، حيث يأنظر  ل  أنه اتلاا يمثل  قد  

كءنه غير  ل  الرغم من ء قالني ا، ءينتج  ن هذا االتلاا ثقة متبادلة تحكم العالية بين الطرفين 

يم نء ية ءطبيعة العالية بينهما، مكتءب ءغير مللم يانءني ا إال أنه ا ساس ءالمعيار الءحيد ف  تقء 

بما ينسجم ءيحقا  ا فراد( ب نها اللهم المتبادل بين المؤسسة ء 2010كما  رفها هاشم ءالعابدي )

 التنظيمية.   ا هداف

بلمالء العمل ءالرؤساء،  ثقتهاللرد ء  إيمان نها بالثقة التنظيمية  تر  الباحثة أنءمما سبا 

ف المؤسسة الت  يعمل فيها ءبث جء يتسم بالتعاءن ءرءح اللريا مما كما أنها ا تلال اللرد ب هدا

 ءالئه ءانتمائه للمؤسسة ءالعاملين معه.  إل يؤدي 

 أهمية الثقة التنظيمية

الركائل االساسية الت  تسا د المؤسساا  ل    حدإلثقة التنظيمية ف   الياا العمل عد اتأ 

فا لية؛  نها تهيع الظرءف  اإلداريةعد أكثر االدءاا ا ليتها ءتحقيا أهدافها، كما أنها تفتد يم 

سة الاللمة لنجاح المؤسساا فه   امل محءري ف  تحقيا نجاح المؤسساا، كذلك الثقة بالمؤس
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يستطيعءن  ا فرادف  الثقة التنظيمية، فحينما يسءد جء من الثقة بالمؤسسة فإن  اعد  نصر ا مهم  يأ 

خر فإن  ل  الجانب اآل. ا، ءيعملءن مع اعاءن بعضهم بعض  اإلفصاح  ن أفكارهم ءمشا رهم، ءي

  (.2012)اللهران ،  االلتلامءيقلل من  فيها الثقة؛ يحبط التعاءن إل المؤسساا الت  تلتقر 

لللرد ءالمؤسسة،  يجابيةف  الرئيس تحقا العديد من اآلثار اإل يجابيةمن المؤكد أن الثقة اإلء 

بين  تصالاالالشخصية بين العاملين ءالرئيس، ءتليد ينءاا  فه  تحقا الرضا ءتحسن العالياا

 (.2010ف  العمل )هاشم ءالعابدي،  ا فراد

 فضال   نتتمثل أهمية الثقة التنظيمية ف  ليادة تبادل ا فكار بين العاملين بالمؤسسة، كما 

يد ءالتطءير ءبذل رءح المعنءية لديهم، ءتقبل التجدال ارتلاع، ء ا فرادبين  تصالاالليادة ينءاا 

ية ءبالتال  تحقيا أهداف المؤسسة الت  يعملءن اإلنتاجالمليد من الجهد، ءكذلك تسهم ف  ليادة 

 (.2013بها )ابراهيم، 

، ءكذلك تدفعهم للقيام بداعءتحليلهم نحء اإل ا فرادءتعمل الثقة التنظيمية  ل  ليادة إنتاجية 

ة منهم دءن تءيع الحصءل  ل  مكافآا ءحءافل ب  مال مليدة للمؤسسة غير ا  مال المطلءب

ءتحقا ملهءم االنتماء المؤسس  للمؤسسة الت  يعملءن بها ءالسع  لتحقيا أهداف المؤسسة دءن 

 (. 2014الشخصية )المرشد،  ا هدافبتحقيا  هتماماال

 أنواع الثقة التنظيمية 
 ا: ( ءجءد نء ين من الثقة التنظيمية ءهم2010أءضحا دراسة شاهين )

 الثقة التعاقدية -1
لمؤسسة، ءبالمقابل ءفاء لمتطلباا ا ا فرادة استجابءتمثل االتلاا بين طرفين من خالل 

 أنماط سلءكهمف   ا فرادهذا االتلاا، ءيمكن تطءير هذا النءع من خالل التعاءن بين بالمؤسسة 
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 ل  أنها االستعداد ء الياتهم، ءهذا النءع من الثقة بمجمء اا العمل يطلا  ليها المسؤءلءن 

 .لتنليذ االتلاا
 

 الثقة المكشوفة -2
تعن  ثقة اللرد ب ن المعلءماا الت  يقءم بكشلها لن تعءد  ليه بالضرر بل بليادة االحترام 

 إل ءالقيم لآلخرين ال تؤدي  تجاهااءه  تتءيع أن  ملية إظهار المشا ر ءاآلراء ءاال ءالتقدير.

 لعكس تعمل  ل  ليادة االحترام ءالتقدير. اإلضرار باللرد اء الجما ة بل با

 الثقة التنظيمية أبعاد
 : اآلت  الثقة التنظيمية تتمثل ف  أبعاداتلا معظم الباحثين  ل  أن 

 الثقة بالمشرفين:  .أ
تتمثل بالثقة المتبادلة بين المشرف ءالمرؤءسين ف  العمل ءفق ا للعالياا المتبادلة بين الطرفين، 

المشرف ثقة مرؤءسيه، إذا ما كانا تتءافر فيه حقائا الكلاءة، ءالجدارة،  حيث يكتسب الرئيس أء

هم، ءد م احتياجاتبمصال  المرؤءسين ء  هتمام ل  المرؤءسين، ءاال نلتاحاالءا خالا، ء 

 (.2010، حكماالمرؤءسين ءالعدالة ف  التعامل معهم )

 الثقة بزمالء العمل .ب
ءتبادل ا فكار ءالتءاصل المشترك  ا فرادالتعاءن بين ءه  تلك العالياا المتبادلة القائمة  ل  

المشتركة، ءتكتسب هذة الثقة ف  ظل تءافر  ا هدافبين جميع ا طراف ءذلك يسهم ف  تحقيا 

ف  العمل  االلتلام دد من الخصائص ءالسماا تجعل اللرد يحظ  بثقة اآلخرين ءتشمل كل من 

ءتقديم الد م ءالمسا دة لللمالء اآلخرين )هاشم  بمصال  اللميل هتمامءالقيم ءالمبادئ ءاال

 (. 2010ءالعابدي، 
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 الثقة بالمؤسسة .ج
هم ءرغباتهم احتياجاتمن اكتساب ثقة العاملين ف  المؤسسة من خالل إشباع  اإلدارةتتمكن 

ءتءفير الد م المادي ءالمعنءي لهم، ءتطابا أيءالهم مع أفعالهم، ءءضءح تءيعاتهم، ءتءفير الهيكل 

 ا فرادالثقة يجعل  انخلا نظيم  المرن، فنقص الثقة يجعل العاملين بال ييمة، كما أن الت

هم التلامءالئهم ء  انخلا  إل يلضلءن مصالحهم الشخصية  ل  مصال  مؤسستهم؛ مما يؤدي 

 ا فرادالتنظيم ، بينما تهيئة الجء المناسب للعمل ءالمتسم بالثقة المتبادلة يليد من انتماء 

 (. 2005ا الت  يعملءن بها ءبالتال  تحقيا أهدافها )صديا، للمؤسسا

للثقة التنظيمية ءه : العدالة ف  التريية،  أبعادأربعة  إل ( فقد تءصل 1990أما ال امدي )

 ءتحقيا الذاا، ءالقيم السائدة، ءتءافر المعلءماا.  االبتكارء 

 بداعاإل عدبأ ء ، معلءمااال بأعد: آلت ف  االثقة التنظيمية  أبعاد تحديدمكن يف ل  ما سبا  ءبناء  

  .قيم التنظيميةبأعد ال، ء السائدةي القياد سلءبا ءبأعد ، ءالتشريعاا السياسااءبأعد ءالمشاركة، 
 

  السابقة الدراسات ثانًيا:
 المتعلقة ءا جنبية العربية السابقة الدراساا من مجمء ة  ل  الحصءل من الباحثة تمكنا

 تصنيلها تم ءيد ا حدث إل  ا يدم من اللمن  لتسلسلها ءفق اءالت  تم  رضها   الدراسة بمت يراا

  :فا اآلمت ء  مجمء اا ثالث ف 

  اإلدارية بالشفافية الصلة ذات السابقة الدراسات .1
 اإلداريةتءضي  متطلباا الشلافية  إل ( دراسة هدفا Svensson, 2007أجر  سلنسءن )

 ينة مقدارها  اختيارف  مؤسساا التعليم العال  السءيدية، حيث تم  ءالقانءنية ف  التعيناا ءالحءافل

ف  السءيد،  اإلدارية( من كبار المسؤءلين التنليذيين ف  مؤسساا التعليم العال  ءالهيئاا 87)
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درجة الشلافية ف  تلخصا نتائج الدراسة ف  أن  المقابلة الشخصية، ءيد أسلءبالباحث  استخدمء 

 قراراا ف  التعيناا ءالحءافل ف  يطاع التعليم العال  السءيدي  الية.ال اتخاذجميع مراحل 

التعرف  ل  درجة إدراك ملهءم الشلافية، ءدرجة  هدفا( دراسة 2009أجر  اللاخءري )

 ف  جنءب ا ردن مديراا المدارس الحكءميةء ( من مديري 300ممارستها لد   ينة مكءنة من )

مع كل من الطلبة، ءأءلياء ا مءر ءالمجتمع المحل ، ف  ثالثة مجاالا ءه : دءر المدير 

ءالعالياا،  تصالاال، ءالت ذية الراجعة، ء ا داءالقراراا، ءتقييم  اتخاذ: أبعادالعاملين ف  ء 

أن درجة إدراك ملهءم الشلافية لد  مدير المدارس الحكءمية  إل ءالتعليماا، ءتءصلا الدراسة 

ة لد  العينة بدرجة متءسطة، مع ءجءد فرءا ذاا داللة مرتلعة، ف  حين جاءا درجة الشلافي

، ءالت ذية ا داءلمجال التعليم )تقييم  مت ير الجنسلدرجة إدراك ملهءم الشلافية تعل  ل إحصائية

 . اإلناثالراجعة( لصال  

المشرفين التربءيين ف   التلامدرجة  إل ( التعرف 2009ف  حين هدفا دراسة الطعان  )

بمعايير الشلافية من ءجهة نظر المديرين ءالمعلمين، ءطأبقا  ل   ينة  شءائية محافظة الكرك 

ثمانية مجاالا ءه :  داة( معلم ا ءمعلمة، ءتضمنا ا 526( مدير ا ءمديرة، )175مكءنة من )

ءالمشاركة،  هتمام، ءالتقييم، ءاالتصالاال، ءآلية العمل، ءالمساءلة ء ااجراء، ءاإلا داءء التخطيط، 

المشرفين التربءيين بمعايير الشلافية ف   التلامأن درجة  إل ذية الراجعة. ءتءصلا الدراسة ءالت 

 هتمامي )المساءلة ءاالبأعدالدراسة كانا متءسطة من ءجهة نظر المديرين  ل   أبعادجميع 

، ءءجءد اإلناثلصال   ءءجءد فرءا ذاا داللة إحصائية تبع ا لمت ير الجنس ءكانا ءالمشاركة(

ءجءد فرءا تبع ا للمؤهل بالمقابل أظهرا  دم تبع ا لخبرة المديريين،  إحصائيةا ذاا داللة فرء 

  العلم  للمديرين.
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ءمتطلباا تطبيقها ف  يطاع  اإلداريةءايع الشلافية  إل للتعرف ( 2011دراسة حرب ) ءجاءا

الشلافية،  ل  درجة ممارسة لقياس   داةك ةستباناالالمنهج الءصل  )المسح ( ء  استخدمغلة، ء 

( مءظف من اإلداريين ءا كاديميين الذين 410من مجتمع الدراسة البالغ )  شءائية طبقية  ينة

( مءظل ا، 205يش لءن مناصب إدارية ف  الجامعاا الللسطينية ف  يطاع غلة ءبلغ حجم العينة )

 ينة الدراسة. بدرجة مقبءلة لد    اإلداريةبممارسة الشلافية  التلامءجءد الدراسة ءأظهرا 

الخللية النظرية للشلافية  التعرف  ل  إل ( Hazelkorn, 2012لكءرن )يءسعا دراسة هال 

ا كاديم  المحل  ءالعالم ، ءنماذج القياس ءالتصنيف ءجءانب االختالف   تماداالءأدءاتها مثل: 

يدر من الشلافية  ا دءاا المناسبة الت  يمكن أن تءفر أكبر ايتراح إل بينها، كما هدفا الدراسة 

ءالمعلءماا  صحاب المصلحة ءالمستليدين من الخدماا الت  تقدمها مؤسساا التعليم العال ، 

ءتحديد درجة ت ثير هذة ا دءاا ف  التحدياا الت  تءاجهها ءمستء  يدرة هذة ا دءاا  ل  د م 

حيث طبقا معرفة، ءمتطلباا مجتمع ال تيراتيجيةساإل ءتءجهاتهاأهداف سياسة التعليم العال  

ءكانا من أبلر النتائج تحديد  دد من أدءاا الشلافية منها أدلة الكلياا الدراسة ف  إيرلندا 

  ا كاديم  ءالمقارنة المرجعية ءنظم التصنيف الءطن  ءالعالم .  تماداالء 

ف   اإلدارية ل  درجة ممارسة الشلافية بهدف التعرف  (2012ءجاءا دراسة العمري )

هيئة التدريس فيها، ءتم  أ ضاءمن ءجهة نظر  السعءدية ءمعيقاتها ءطرا تحسينها الجامعاا

لتحقيا أهداف الدراسة، ءتكءن   داةك ةستباناالالمنهج الءصل  المسح ، ءصمم الباحث  استخدام

: ءه  كاآلت  هيئة التدريس بالجامعاا السعءدية الحكءمية أ ضاءمجتمع الدراسة من جميع 

، صل، جامعة أم القر ، جامعة الملك خالد، ءجامعة القصيم، ءجامعة تبءك()جامعة الملك في

ءأظهرا النتائج أن  (  ضء ا،1070(  ضء ا ءتكءنا  ينة الدراسة من )5346البالغ  ددهم )
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ف  الجامعاا السعءدية من ءجهة نظر أفراد  ينة  اإلداريةالدرجة اإلجمالية لممارسة الشلافية 

اإلداري،  تصالاالالشلافية ف   بأعدممارسة ه   بعادا  أ ل ءكانا الدراسة كانا متءسطة، 

الشلافية  بأعدءالقءانيين، ثم  ا نظمةالشلافية ف   بأعدالشلافية ف  المعلءماا ءآلياا العمل، ء  بأعدء 

الشلافية ف  المساءلة، ءأظهرا النتائج  بأعدالشلافية ف  صنع القراراا، ثم  بأعد، ء ا داءف  تقييم 

ف  الجامعاا السعءدية من ءجهة نظر  اإلداريةالدرجة اإلجمالية لمعيقاا ممارسة الشلافية  أن

 .أفراد  ينة الدراسة كبيرة

بالشلافية من ءجهة نظر  اإلدارةل  درجة تطبيا إ( التعرف 2013بينما هدفا دراسة رملي )

 ،المسح المنهج الءصل   استخداممديري ءمشرف  مكاتب التربية ءالتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ء 

( مدير مكتب 16كءنة من ستة محاءر، ءتكءن مجتمع الدراسة من )ءمللدراسة   داةك ةستباناالء 

( مدير مكتب تربية 16 ل  ) ااشتمل( مشرف ا تربءي ا، أما  ينة الدراسة فقد 844تربية ءتعليم، )

بالشلافية لد   اإلدارةبيا : أن درجة تطإل ( مشرف ا تربءي ا، ءتءصلا الدراسة 260ءتعليم، ء)

تطبيا الشلافية  ل  الترتيب: اللساد ءالمساءلة بالمرتبة  أبعادمكاتب التربية ءالتعليم كبيرة، ءجاءا 

ثم  ا نظمةانين ء ءالتقييم ثم الشلافية بمجال تشريعاا ءالقء  ا داءالقراراا ثم  اتخاذءتبعه  ا ءل 

 .العمل ااإجراء

 اإلداريةالتعرف  ل  درجة ممارسة الشلافية  إل سة تهدف ( بدرا2015ءيام الربيعة )

رؤية مقترحة لتطءير ممارستهما ف   ا  دادءالمءاطنة التنظيمية ءتحديد طبيعة العالية بينهما، ء 

 ، االرتباط  هذة الدراسة المنهج الءصل  التحليل  ء ف استخدمالجامعاا السعءدية الحكءمية. ء 

ءالمقابلة، ءتكءن مجتمع الدراسة من الجامعاا السعءدية الحكءمية  ةستباناالءكانا أدءاا الدراسة 

(  ضء ا. كما 23324)هيئة التدريس ءالبالغ  ددهم  أ ضاءجامعة من جميع   (24)البلغ  ددها
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(  ميد ا، ءتم 508شملا جميع  مداء الكلياا ف  الجامعاا السعءدية الحكءمية البلغ  ددها )

( %15ة )ب(  ضء ا تمثل نس1176هيئة التدريس بل ا )  ضاءأأخذ  ينة  شءائية بسيطة من 

( من %15 ميد ا ءتمثل نسبة ) 20 مداء الكلياا بل ا تم أخذ  ينة من من كل جامعة. كما 

ف  الجامعاا  اإلداريةا الجامعية للشلافية اكل جامعة. ءكانا أبرل النتائج أن درجة ممارسة القياد

 هيئة التدريس كانا متءسطة.   ضاءأالسعءدية الحكءمية من ءجهة نظر 
 

 التنظيمية بالثقة الصلة ذات السابقة الدراسات .2
معرفة أثر السلءك اللظ ف  الثقة الشخصية  إل  هدفا ( دراسةGill, 2007أجر  جل )

ءاستخدم الباحث المنهج الءصل  االرتباط  ءالتنظيمية ف  مءايع العمل ا مريكية ف  ءالية إنديانا، 

ر  بالثقة التنظيمية الشخصية خخاصة بالسلءك اللظ ءأ ةاستبانل  مع البياناا  ءا تمد ف  ج

ا أهم نتائج الدراسة ءجءد  الية ( مءظل ا، ءكان486 ل   ينة تكءنا من ) داتانءطبقا ا 

 سلبية بين اللظاظة ءالثقة الشخصية ءالتنظيمية.  ارتباطية

العالية بين الثقة التنظيمية ءبع    إل( للتعرف Vineburgh, 2010دراسة فينبرف ) ءجاءا

تم  ، حيث(The University of LOWA) هيئة التدريس ف  جامعة أيءا  ضاءالمت يراا  

هيئة  أ ضاءمن  )3070 ينة  شءائية من ) اختيارتم ، ء استخدم المنهج الءصل  لالرتباط 

ءجءد  الية مءجبة  إل لجمع المعلءماا ءتءصلا الدراسة  ةستباناال ااستخدمالتدريس، حيث 

 بين الثقة التنظيمية ءمقاءمة الت يير. 

مستء  العدالة التنظيمية الت  يمارسها  إل لتعرف ا( دراسة هدفا 2012البكار ) اجر أء 

ء اليتها بمستء  الثقة التنظيمية ف    م انمديرء المدارس الثانءية العامة ف  محافظة العاصمة 
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ها بالطريقة اختيار ( معلم ا ءمعلمة، ءتم 377ثلا العينة من )مدارسهم من ءجهة نظر معلميهم، ءتم

تان لقياس مستء  اأد المنهج الءصل  االرتباط  ءطءرا ااستخدمالطبقية العشءائية النسبية، ءيد 

بين مستء  العدالة  إيجابيةأظهرا الدراسة ءجءد  الية  حيث العدالة التنظيمية ءالثقة التنظيمية،

ف  مستء  الثقة التنظيمية  إحصائيةقة التنظيمية ء دم ءجءد فرءا ذاا داللة التنظيمية ءمستء  الث

تعل  لمت ير الجنس ءالخبرة ءالمؤهل   م انف  المدارس الحكءمية الثانءية العامة ف  العاصمة 

 العلم . 

الثقة التنظيمية ف  المدارس الثانءية بمحافظة  ستقصاء( دراسة ال2012ءأجر  الشريل  )

مد  ءجءد فرءا ذاا داللة  إل ضءء بع  المت يراا من ءجهة المعلمين للتعرف ف    م ان

تعل  لمت يراا   م انف  مستء  الثقة التنظيمية ف  المدارس الثانءية ف  محافظة  إحصائية

الجنس ءالخبرة ءالمؤهل العلم  للمعلمين ءالسلطة المشرفة  ل  المدارس، ءلتحقيا هدف الدراسة 

 دم ءجءد فرءا ذاا داللة  إل ، ءتءصلا الدراسة معلم ءمعلمة 400ن اختيار  ينة متم 

 ف  مستء  الثقة التنظيمية تعل  لمت ير الجنس ءالخبرة ءالمؤهل العلم . إحصائية

دراسة هدفا لمعرفة درجة الثقة التنظيمية لد  مديراا المدارس  )2013نءح ) ابينما أجر 

لجمع  ةستباناال أداةا الباحثة استخدممية للمعلماا ء الثانءية ء اليتها بسلءك المءاطنة التنظي

المعلءماا، ءكانا العينة من جميع مديراا المدارس الثانءية للبناا بمدينة مكة المكرمة ءالبالغ 

( معلمة، ءأءضحا نتائج الدراسة أن درجة الثقة التنظيمية لد  556( مديرة ء)58 ددهن )

تعل  لمت يراا الءظيلة  إحصائيةمع ءجءد فرءا ذاا داللة مديراا المدارس الثانءية كان مرتلع ا 

 لصال  المديراا ء دم ءجءد فرءا تعل  لمت ير المؤهل العلم  ءالخبرة. 



35 

 

( بهدف التعرف  ل  درجة ممارسة مديري المدارس الثانءية 2013ءجاءا دراسة ابراهيم )

ة ستء  الثقة التنظيمية السائدة ف  للقيادة الخادمة ء اليتها بم  م انف  محافظة العاصمة  الخاص 

هم اختيار ( معلم ا ءمعلمة تم 327مدارسهم من ءجهة نظر المعلمين، ءتكءنا  ينة الدراسة من )

هم بالطريقة العنقءدية اختيار بالطريقة الطبقية العشءائية النسبية من ثالث مديرياا للتربية ءالتعليم تم 

ديرين للقيادة الخادمة ءالثانية لقياس مستء  الثقة لقياس درجة ممارسة الم أداتانا استخدمءيد 

ةالتنظيمية السائدة ف  المدارس الثانءية  أن مستء  الثقة التنظيمية  إل ، ءتءصلا الدراسة الخاص 

، ء دم ءجءد فرءا ذاا داللة إحصائيةذاا داللة  إيجابيةكان مرتلع ا بشكل  ام ءءجءد  الية 

 رة ءالمؤهل العلم . تعل  لمت ير الجنس ءالخب إحصائية

التنظيم   االلتلامالعالية بين الثقة التنظيمية ء  إل لتعرف إل  ا( 2014كما هدفا دراسة فارس )

ف  جامعة االلهر ب لة، ءتكءن مجتمع الدراسة من العاملين ءاإلداريين ف  جامعة ا لهر ءبلغ 

، ءأظهرا الدراسة ءجءد لجمع المعلءماا  داةك ةستباناال استخدام ( مءظل ا ءتم170 ددهم )

 التنظيم .  االلتلامبين الثقة باللمالء ء  ارتباطية الية 

اإلداري  بداعدراسة  الية الثقة التنظيمية باإل إل ( فكانا تهدف 2014أما دراسة المرشد )

( مءظلة 321من ءجهة نظر مءظلاا جامعة ا ميرة نءر بنا  بد الرحمن ءتكءنا العينة من )

لجمع المعلءماا، ءكانا أهم النتائج إدراك المءظلاا  ةستباناال ااستخدمءائي ا ء هن  شاختيار تم 

 اإلداري.    بداعالثقة التنظيمية ءءجءد  الية مءجبة بين الثقة التنظيمية ءاإل بعاد 

التعرف  ل  درجة ممارسة مديري مدارس ءكالة  إل ( 2015بينما هدفا دراسة اللداءي )

لسلءك النلاا ا خالي  ء اليته بمستء  الثقة التنظيمية   م انة ال ءث ف  محافظة العاصم

( معلم ا ءمعلمة حيث تم 331السائدة ف  مدارسهم من ءجهة نظر المعلمين، ءتكءنا العينة من )
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لجمع البياناا تمثل  أداتين استخدامهم بالطريقة العشءائية من مجتمع الدراسة، ءتم اختيار 

سة أن مستء  الثقة التنظيمية السائدة ف  مدارس ءكالة ال ءث الدءلية المت يرين، ءيد أظهرا الدرا

من ءجهة نظر المعلمين كان متءسط ا مع ءجءد  الية سلبية بين درجة ممارسة مديري   م انف  

 المدارس لسلءك النلاا ا خالي  ءالثقة التنظيمية. 
 

 يةوالثقة التنظيم اإلداريةالشفافية  بالمتغيرين متعلقة دراسات .3
 أصحاب بين العالياا تنظيم" بعنءان دراسة (Jahansoozi, 2006) جاهانسءلي أجر  

 المصال : المنظماا أصحاب بين الثقة  ن الكشف بهدف "ءالشلافية الثقة المصلحة: استكشاف

 ،ف  كندا شل شركة  ل  بالتطبيا ءذلك بكندا المشارك المجتمع ءأفراد ال ال ءشركاا التلطية

خبرة  لهن ممن فرد ا (12)  ل  سا اا ثالث إل  دييقة (45) بين تتراءح ابالامق رياأج ءيد

 ءالشلافية الثقة حءل ملتءحة أسئلة بتقديم ءذلك المحل  المجتمع من أفراد ا ءكذلك من العاملين

 ءالشلافية الثقة أن ملادها نتيجة إل  الدراسة ءتءصلا ءالحءار، المتبادلة ءالسيطرة االلتلامء  ءالرضا

 ءالحلاظ الثقة بناء  ادةإل ا همية بالغ أمر الشلافية ءأن العالياا، بناء ف  يصء  أهمية تكتسبان

 .المجتمعية المصال  أصحاب مع العالياا صحة  ل 

 ءالثقة، الشلافية بين العالية يياس إل  هدفادراسة  (Rawlins, 2008) رءالينل أجر 

 إداريين، :الصحية المؤسساا ف  المءظلين من (1200)  ل  باإليميل بالمشاركة د ءة ءأرسلا

ا من أفراد 385مل )ءأك أيام (5) حءال  المس  ت راءاس م.ءغيره ءممرضين، ءأطباء، ( شخص 

 ءيد .استبيان ا (361) للتحليل الصالحة االستبياناا ءكانا ،ةستبان ن اال ةستجاباال العينة

 هذين أن  ل  يدل مما ؛(0.75)كبير فيةءالشلا الثقة بين االرتباط أن إل  الدراسة تءصلا

 .الدراسة هذة ف  شاركءا الذين المءظلين  قءل ف  كبير بشكل يرتبطان الملهءمين
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 أثر إل  التعرف هدفاءالت   (Norman & Mark, 2010) ءمارك نءرمان دراسة ءأما

دراكهم الرئيس ف  المرؤءسين ثقة مستء   ل  الشلافية تبن   الدراسة  ينة ءتمثلا للعاليته، ءا 

 ا مريكية المتحدة بالءالياا كءلءرادء ءالية ف   شءائ  بشكل هماختيار  تم امشارك   (304) من

 النلسية يدرته ءمستء  الرئيس شلافية مستء  أن النتائج أهم من ءكان الدراسة، فرضياا ختبارال

دراكهم المرؤءسين ثقة درجة ف  تؤثر يجابيةاإل  الذي بالمدير ثقة أكثر العاملين ءأن للعاليته، ءا 

 التركيل يكءن أال كبرا  فالتحدي القراراا، لصنع الاللمة المعلءماا لهم ءيقدم بقراراتهم يثا

نما المنافسة، التنظيماا  ل   ا كبر التهديد العاملءن يشكل فقد ا ءل، المقام ف  العاملين  ل  ءا 

 الت لب تستطيع العاملين مع شلافة االاتصا نظام  تتبن الت  اإلدارة ءأن المؤسسة، نجاح أمام

 مع  الياتها ف  بشلافية تتعامل الت  اإلدارة أن كما .المؤسسة تءاجهها الت  الكساد فتراا  ل 

 تتمثل إيجابية نتائج بالثقة المديرين حساسإ  ن ءينتج طيبة، سمعة تمتلك الخارج  الجمهءر

  .ا داء ف  متميل ءمستء  ،االلتلامء  الرضا ف 

 من بالشلافية اإلدارة تطبيا درجة  ل  التعرفبهدف  (2011) الحرب  دراسةاءا جء 

 الملك ءجامعة المكرمة بمكة القر  أم جامعة ف  ءالمءظلين التدريس هيئة أ ضاء نظر ءجهة

 ءالمءظلين التدريس هيئة  ضاء  التنظيمية الثقة مستء   ن ءالكشف بجدة، العليل  بد

 بل ا تناسبية  شءائية طبقية  ينة اختيار تم الهدف هذا ءلتحقيا ها،ب يعملءن الت  بالمؤسساا

 ءجامعة المكرمة بمكة القر  أم جامعة ف  ءالمءظلين التدريس هيئة أ ضاء من فرد ا (960)

 كانا بالشلافية اإلدارة تطبيا درجة أن دراسةال نتائج أهم من ءكان بجدة،  بدالعليل الملك

  ينة أفراد استجاباا ف  فرءا ءجءد مع متءسطة، التنظيمية الثقة مستء  ءدرجة متءسطة،

 الدراسة: الجنس لمت يراا تبع ا التنظيمية الثقة ءمستء  بالشلافية اإلدارة تطبيا درجة حءل الدراسة
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 الدرجة حيث من العمل ءطبيعة العلم  المؤهل السعءديين. غير لصال  الجنسية الذكءر، لصال 

 بالشلافية اإلدارة تطبيا درجة حءل فرءاكما أظهرا  دم ءجءد  .ظيليةالء  ءالمرتبة ا كاديمية

 الخبرة سنءاا  دد العمر، الجامعة، :االخر  الدراسة لمت يراا تبع ا التنظيمية الثقة ءمستء 

 . (0.749)بلغ التنظيمية الثقةء  بالشلافية اإلدارة بين االرتباط معامل أن كما بالعمل،

 ءجهة من الشلافية تطبيا ءايع  ن للكشفهدفا  دراسةب (2014)  حجالرا ءيام كما

 العربية بالمملكة الريا  بمدينة العسكرية خالد الملك ءكلية ا منية فهد الملك بكلية العاملين نظر

 ءالمدنيين الضباط من العينة اختيار تم. بمؤسساتهم ثقتهم  ل  ذلك انعكاس ءمد  السعءدية،

 ال  ك أن الدراسة نتائج أبرل ءجاءا فرد ا، (1138)  ددهم ءالبالغ ا منية الكلياا ف  العاملين

 ا منية، ا كاديمية المؤسساا ف  متءسطة بدرجة مطبقة التنظيمية ءالثقة اإلدارية الشلافية من

 التنظيمية الثقة لءايع ءمعرفتهم جهة من ها بعادب الشلافية تطبيا ءايع بين طردية  الية ءءجءد

 الثقة تعليل ءسائل تطبيا مد  نأ كما ا منية، ا كاديمية مؤسسااال ف  أخر  جهة من

 التنظيمية الثقة تعليل ءسائل  همية العاملين إدراك  ل  يدل مما  الية بدرجة كانا التنظيمية

  االمنية. ا كاديمية المؤسساا ف  ءتءفرها

 :الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منهاملخص 
 تناءل بعضها أنحيث  ةاإلداري الشلافية مت ير تناءلا الت  دراسااال أهداف تنء ا

 سلنسءن دراسة ف  كما ءالتنظيمية الءظيلية المت يراا ببع  ء اليتها اإلدارية الشلافية

(Svensson, 2007). معرفة درجة ممارسة الشلافية ف  المؤسساا دءن  إل ها بعض اءهدف

 (.2013مثل دراسة رملي ) ربطها ب ي مت ير
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 ف  كما بمت يراا ء اليتها التنظيمية الثقةمت ير  تناءلا الدراساا بع  أن ءتبين

، (2013)نءح  دراسة ف  التنظيمية المءاطنة ءمت ير التنظيمية، لةاءالعد  (2012) البكار دراسة

  . (2014)المرشد دراسة ف  اإلداري بداعءاإل ،(2014)فارس دراسة ف  التنظيم  االلتلامء 

 التنظيمية( ءالثقة اإلدارية المت يرين مع ا )الشلافية بكال اهتما دراساا الباحثة داكما ءج

 رءالينل أما العال ، التعليم  ل  لاءرك ةف  الجامعاا السعءدي (2011) الحرب  كدراسة

(Rawlins, 2008)  صحية ءءلاراا مؤسساا ف  كاناء  بالثقة، ء اليتها بالشلافية اهتماف 

 ءأمنية. 

ء ا الدراسمممممممماا السممممممممابقة من حيث ا دءاا الت  ا تمدا  ليها للحصممممممممءل  ل  ءيد تن

الدراسممممة  اتلقاء ءسمممميلة لجمع البياناا. ك ةسممممتباناال اسممممتخدام ل   المعلءماا فقد ا تمد معظمها

درجة ممارسمممممة   ل  تعرفلل  داةك ةسمممممتباناال اسمممممتخدامابقة ف  الحالية مع معظم الدراسممممماا السممممم

ة ا ردني ةا كاديمية ف  الجامعاا  ا يسممممامرؤسمممماء لد   اإلداريةالشمممملافية  ف  العاصمممممة  الخاصمممم 

 دراسة مثل هيئة التدريس من ءجهة نظرهم أ ضاءالثقة التنظيمية لد  مستء  ء اليتها ب  م ان

، ءالحردان (2017) ءغممانم( 2015الربيعممة ) ،(2014)، ءالراجح   (2011)الحرب  من كممل

(2017 .) 

ا ا دب النظري ءالدراسا من أدبياا الدراساا السابقة ف  استعرا  ءيد استلادا الباحثة

تعتبر ء  ءمنايشة النتائج ءتلسيرها. الدراسة ءالمنهج المستخدم، السابقة،  الءة  ل  تطءير أدات 

ا نسبي ا حديثة التنظيمية ءالثقة الشلافية تناءلا الت  السابقة الدراساا  منها؛ العربية ءخصءص 

 حيث (2011) الحرب  ءأءلها ما، نء  ا مت خر ا هتماماال جاء العال  التعليم  المستء   ل  ءلكن

 ب نها الدراسة هذة تميلت ءبالتال  مع ا، المت يرين بدراسة السعءدية الجامعاا  ل  تطبيقها جاء
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 مالتعلي مؤسساا مستء   ل  التنظيمية بالثقة ء اليتها اإلدارية الشلافية بدراسة تأعن  الت  الثانية

 .حسب  لم الباحثة - بالنسبة لمجتمع الدراسة ا ءل ، ء ف  الءطن العرب  العال 

 يتطرا لم مجتمع ف  التنظيمية بالثقة ء اليتها اإلداريةة الشلافيبدراسة  الباحثة ، يامالذا

ة ا ردني ة الجامعاا ءه  أال ؛حسب  لم الباحثة – السابقة الدرساا ف  له  العاصمة ف  الخاص 

 ف  التدريس هيئة أ ضاء من فمختل مجتمع إل  التطرا ءكذلك ،( جامعة13ء ددها )  م ان

  .لجمع المعلءماا  داةكة ستباناال استخدامب ا(  ضء  1835ء ددهم ) اإلنسانيةء  العلمية الكلياا
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 الثالث الفصل

 اتجراءواإل الطريقة
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 الثالث الفصل

 اتجراءواإل الطريقة

ا ،ء ينتها الدراسة ءمجتمع المستخدم، الدراسة لمنهج  رضا   اللصل هذا تناءل  داتينألل ء رض 

ا تضمن كما ،ماءثباته هماصديآلياا التحقا من ء  الباحثة لتين طءرتهماال  الدراسة، ااجراءإل  رض 

 اآلت :ك ءذلك للبياناا حصائيةاإل ااءالمعالج

 :الدراسة منهج
 هذة مثل جراءإل المناسب المنهج لكءنه  االرتباط الءصل  المنهج الباحثة ااستخدم

  ءسيلة لجمع البياناا. ةستباناالا استخدمسة، ء الدرا

  الدراسة: مجتمع
 ف  اإلنسانيةء  العلمية ليااف  الك التدريس هيئة أ ضاء جميع من الدراسة مجتمع تكءن

ة ا ردني ة الجامعاا  ددهم ءالبالغ  جامعة خاصة 13ء ددها   م ان العاصمة ف  الخاص 

حسب معلءماا يسم المءارد البشرية ف  الجامعاا خالل اللصل  (  ضء هيئة تدريس1835)

  ( أدناة.1. كما هء مءض  بالجدءل )2017/2018الدراس  الثان  
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 الجامعات األردنّية الخاّصة في محافظة العاصمة عّمانتوزيع أفراد مجتمع الدراسة في  (1جدول )
 حسب الجنس 

 الجامعة الرقم
 الجنس

 المجموع
 إناث ذكور

 89 14 75 العربية  م ان 1

 170 51 119 الشرا ا ءسط 2

 212 54 158 ا هلية  م ان 3

 254 57 197 العلءم التطبيقية 4

 214 41 173 فيالدلليا 5

 223 42 181 اإلسراء 6

 227 70 157 البترا ا هلية 7

 255 60 195 ا ردني ةالليتءنة  8

 98 13 85 ا ميرة سمية للتكنءلءجيا 9

 15 1 14 للمءسيق  ا ردني ةا كاديمية  10

 32 10 22 كلية العلءم التربءية ءاآلداب_ا نرءا 11

عيمممة التطبيقيمممة للتعليم اللنمممدي  كليمممة ا ردن الجمممام 12
 السياح ء 

4 2 6 

 40 12 28 الجامعة العربية الملتءحة 13

 1835 427 1408 المجموع
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 :الدراسة عينة
 : ينة الدراسة اختياراآلتية ف   ااجراءاإل استخدامتم 

  .جامعاا أربع ختيارال العشءائية، العنقءدية العينة .1

ءفقا لجدءل تحديد حجم العينة من  (269 ددها ) بلغء النسبية  العشءائية الطبقية العينة .2

كما هء  .( ,1997Krejcie & Morgan)حجم المجتمع الذي أ دة كريس  ءمءرجان 

 ( أدناة: 2مءض  بالجدءل ريم )

 حسب الجنس الدراسة  عينةتوزيع أفراد  (2جدول )

 الجامعة
 الجنس

 المجموع
 إناث ذكور

 52 16 36 الشرا ا ءسط

 69 13 56 اإلسراء

 70 22 48 البترا ا هلية

 78 18 60 ا ردني ةالليتءنة 

 269 المجموع
 

 :الدراسة اتاأد
 نظريال ا دب مس   ل  ا  أدات  الدراسة ا تماد طءرا الباحثة الدراسة، أهداف لتحقيا

 ؛لدراسةا ات أد بناء ف ا منه ءاإلفادة التنظيمية الثقةء  اإلدارية الشلافية بممارسة المتعلا السابا

 من كل دراسة مثل الدراسة بمءضءع الصلة ذاا السابقة الدراساا إل  الرجءع تم إذ

 :ءه  كاآلت  (2017) ءغانم ،(2017)ءالحردان ،(2014)، ءالراجح   (2011)الحرب 
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 ءجهة من ا كاديمية ا يسام رؤساء لد  اإلدارية الشلافية ممارسة درجة لدراسة ةاستبان .1

س، ءتضمنا ا بعاد اآلتية: بأعد المعلءماا، ءبأعد االتصال التدري هيئة أ ضاء نظر

جراءاا العمل، ءبأعد تقءيم اإلداري، ءبأعد المساءلة اإلداري ة، ءبأعد المشاركة، ءبأعد ا نظمة ءا 

 ا داء.  

ءتضمنا  نظرهم ءجهة من التدريسية الهيئة  ضاء  التنظيمية الثقة درجة لدراسة ةاستبان .2

ءبأعد ، ءالتشريعاا السياسااءبأعد ءالمشاركة،  بداعاإلءبأعد ، عد المعلءماابأ ا بعاد اآلتية: 

 .، ءبأعد القيم التنظيميةالسائدةي القياد سلءبا 

 :الدراسة يأدات صدق

  نء ين من الصدا، كاآلت : استخدام، ياما الباحثة بداةءللتحقا من صدا ا 

 الصدق الظاهري ألداتي الدارسة: .1
 فقراا بعر  ءذلك الظاهري الصدا استخدامب الدراسة  أدات صدا من التحقا تم

 المختصين من المحكمين من مجمء ة  ل ( 1لحا ريم ءلية )المما ا بصي ته تينستباناال

 ا ردني ةف   دد من الجامعاا  التربءية العلءم أساتذة من التدريس هيئة أ ضاء من الخبرة ءذءي

 المحكمين من (80%) بنسبة مءافقةخذ باللقراا الت  حصلا  ل  (، ءيد تم ا 2)الملحا ريم 

، ءأصبحا حذفها أء صياغتها إ ادة أء تعديلها ايترح  الت اللقراا مع الاللم إجراء ءتم  كثر،ف

 (.3) تين بصي تهما النهائية كما ف  الملحا ريمستباناال

 الداخلي(  التساقالصدق البنائي )صدق  .2
التحقا من الصدا الظاهري  دات  الدراسة، ياما الباحثة بتطبيقها  ل  مجتمع  عدب

، بأعدءمد  إسهام اللقراا المكءنة لل داةل  لألالداخ االتسااالدراسة للتعرف  ل  مد  صدا 
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ءيءض  ، (Pearson Correlation Coefficient) ءذلك بحساب معامل إرتباط بيرسءن

 اإلداريةالشلافية  ةاستبانلكل من  بعادللقراا ا  االرتباطتحليل معامل  (3،4،5،6الجداءل )

  الثقة التنظيمية: ةاستبانء 

 

المنتمي إليه فيما يتعلق بدرجة  ب عدالدراسة بالدرجة الكلية لل أداةفقرات ارتباط معامالت  (3جدول )
 اإلداريةممارسة الشفافية 

 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة   ب عدال

 المعلومات
  0.30 0.69 0.66 0.75 0.60 0.57 الرتباطمعامل 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الدللة
 تصالال 

 اإلداري
  0.65 0.69 0.63 0.77 0.78 0.56 رتباطال معامل 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الدللة
المساءلة 
 اإلدارية

  0.71 0.77 0.86 0.81 0.72 0.65 الرتباطمعامل 
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الدللة

 المشاركة
  0.55 0.57 0.71 0.75 0.77 0.75 الرتباطمعامل 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 توى الدللةمس
 األنظمة

جراءو   اتا 
 العمل

    0.77 0.82 0.72 0.68 الرتباطمعامل 

    0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الدللة

تقويم 
 األداء

 0.58 0.64 0.60 0.72 0.72 0.55 0.65 الرتباطمعامل 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الدللة

 

المعلءماا تراءحا بين  بأعد( أن ييم معامالا ارتباط اللقراا ف  3نالحظ من الجدءل )

ءهذا  (α≤0.05)( ءيد كانا جميع القيم دالة إحصائي ا  ند مستء  الداللة 0.75 – 0.30)

 ا ءل.  بأعدالداخل  بين فقراا ال االتساايدلل  ل  ءجءد درجة من صدا 
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 (0.78 – 0.56)اإلداري يد تراءحا  تصالاال بأعدف   تباطاالر أن معامالا  نالحظ كما

ءهذا يدلل  ل  ءجءد درجة من   (α≤0.05)مستء  الداللة دءكانا جميعها داله إحصائي ا  ن

 الثان .  بأعدالداخل  بين فقراا ال االتسااصدا 

 (0.86 – 0.65)يد تراءحا  اإلداريةالمساءلة  بأعدف   االرتباطءنالحظ أن معامالا 

ءهذا يدلل  ل  ءجءد درجة من   (α≤0.05)مستء  الداللة دءكانا جميعها داله إحصائي ا  ن

 الثالث. بأعدالداخل  بين فقراا ال االتسااصدا 

ا أن معامالا   (0.77 – 0.55)المشاركة يد تراءحا  بأعدف   االرتباطكما ءنالحظ أيض 

ءهذا يدلل  ل  ءجءد درجة من   (α≤0.05)مستء  الداللة دءكانا جميعها داله إحصائي ا  ن

 الرابع.  بأعدالداخل  بين فقراا ال االتسااصدا 

جراءء  ا نظمة بأعدف   االرتباطءنالحظ أن معامالا   – 0.68) العمل يد تراءحا ااا 

ءهذا يدلل  ل  ءجءد   (α≤0.05)مستء  الداللة دءكانا جميعها داله إحصائي ا  ن (0.82

 الخامس.  بأعدل  بين فقراا الالداخ االتساادرجة من صدا 

ءكانا ( 0.72 – 0.55)الت  يد تراءحا  ا داءتقءيم  بأعدف   االرتباطكما تشير معامالا 

ءهذا يدلل  ل  ءجءد درجة من صدا   (α≤0.05)مستء  الداللة دجميعها داله إحصائي ا  ن

 السادس.  بأعدالداخل  بين فقراا ال االتساا
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 اإلداريةلشفافية ا بعادأل الرتباطالت مصفوفة معام (4جدول )

 تصالال  المعلومات ب عدال
 اإلداري

المساءلة 
 المشاركة اإلدارية

 األنظمة
جراءو   اتا 

 العمل

تقويم 
 األداء

الشفافية 
 اإلدارية

 0.78 0.67 0.65 0.43 0.51 0.68 1 المعلومات

 تصالال 
 0.88 0.72 0.62 0.62 0.74 1  اإلداري

المساءلة 
 0.87 0.72 0.59 0.71 1   يةاإلدار 

 0.77 0.66 0.38 1    المشاركة

 األنظمة
جراءو   اتا 

 العمل
    1 0.68 0.77 

تقويم 
 0.89 1      األداء

الشفافية 
 اإلدارية

      1 

ءجءد معامالا إرتباط مرتلعة ءدالة إحصائي ا  ند مستء  الداللة  إل ( 4يشير الجدءل )

(α≤0.05)  اإلداريةلشلافية ا ةاستبان بالدراسة ءه  ا ءل  داة ا أبعادبين جميع . 

المنتمي إليه فيما يتعلق بدرجة الثقة  ب عدالدراسة بالدرجة الكلية لل أداةارتباط فقرات معامالت  (5جدول )
 التنظيمية

 8 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة   ب عدال

 المعلومات

معامل 
     0.70 0.79 0.80 0.76 الرتباط

مستوى 
     0.00 0.00 0.00 0.00 لدللةا

 بداعاإل
 والمشاركة

معامل 
   0.78 0.77 0.85 0.81 0.72 0.54 الرتباط
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مستوى 
   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الدللة

السياسات 
 اتجراءواإل

معامل 
   0.63 0.64 0.75 0.64 0.63 0.51 الرتباط

مستوى 
   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الدللة

 سلوباأل
القيادي 
 السائد

معامل 
   0.26 0.43 0.40 0.43 0.33 0.83 الرتباط

مستوى 
   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الدللة

القيم 
 التنظيمية

معامل 
 0.56 0.59 0.65 0.74 0.56 0.76 0.63 0.57 الرتباط

مستوى 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الدللة

المعلءماا تراءحا بين  بأعد( أن ييم معامالا ارتباط اللقراا ف  5حظ من الجدءل )نال

ءهذا  (α≤0.05)ءيد كانا جميع القيم دالة إحصائي ا  ند مستء  الداللة  (0.80 – 0.70)

 ا ءل.  بأعدالداخل  بين فقراا ال االتساايدلل  ل  ءجءد درجة من صدا 

 (0.85 – 0.54)يد تراءحا  ءالمشاركة بداعاإل بأعدف   االرتباطكما نالحظ أن معامالا 

ءهذا يدلل  ل  ءجءد درجة من   (α≤0.05)مستء  الداللة دءكانا جميعها داله إحصائي ا  ن

 الثان .  بأعدالداخل  بين فقراا ال االتسااصدا 

 (0.75- 0.51)يد تراءحا  السياساا ءالتشريعاا بأعدف   االرتباطءنالحظ أن معامالا 

ءهذا يدلل  ل  ءجءد درجة من   (α≤0.05)مستء  الداللة دا جميعها داله إحصائي ا  نءكان

 الثالث. بأعدالداخل  بين فقراا ال االتسااصدا 



50 

 

ا أن    0.26)يد تراءحا  القيادي السائد سلءبا  بأعدف   االرتباطمعامالا  كما ءنالحظ أيض 

ءهذا يدلل  ل  ءجءد   (α≤0.05)لةمستء  الدال دءكانا جميعها داله إحصائي ا  ن( 0.83 –

 الرابع.  بأعدالداخل  بين فقراا ال االتساادرجة من صدا 

 (0.76 – 0.56) تراءحا أنها القيم التنظيمية بأعدف   االرتباطمعامالا كما ءتشير ء 

ءهذا يدلل  ل  ءجءد درجة من   (α≤0.05)مستء  الداللة دءكانا جميعها داله إحصائي ا  ن

 الخامس.  بأعدالداخل  بين فقراا ال االتسااصدا 
 

 لثقة التنظيميةا بعادأل الرتباطمصفوفة معامالت  (6جدول )

 المعلومات ب عدال
 بداعاإل

 والمشاركة
السياسات 

 اتجراءواإل

 سلوباأل
القيادي 
 السائد

القيم 
 التنظيمية

الثقة 
 التنظيمية

 0.82 0.56 0.46 0.57 0.67 1 المعلومات

 بداعاإل
 0.82 0.56 0.50 0.52 1  كةوالمشار 

السياسات 
 0.73 0.50 0.27 1   اتجراءواإل

 سلوباأل
القيادي 
 السائد

   1 0.47 0.74 

القيم 
 0.77 1     التنظيمية

الثقة 
 1      التنظيمية 

ءجءد معامالا إرتباط مرتلعة ءدالة إحصائي ا  ند مستء  الداللة  إل ( 6يشير الجدءل )

(α≤0.05) الثقة التنظيمية.  ةاستبانالثانية بالدراسة ءه   داةا  أبعاد بين جميع 
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 :الدراسة ياتأد ثبات
، كما هء مءض  بالجدءل الثباا من نء ين استخدامب ا الباحثةيام ،داةا  ثباا من للتحقا

 ءه  كاآلت : ادناة (7،8)

  (25)مقدارها ة ين اختيار خالل من ءذلك (test-retest) ختباراال ا  ادةء  ختباراال طريقة .1

 أسبء ان.  مقدارة لمن  بلاصل الدراسة  ينة خارج من التدريسية الهيئة أ ضاء من

، ءذلك بعد (Cronbach Alpha)أللا  كرءنباخ معامل استخدامب الداخل  االتساا طريقة .2

 تطبيا أداة الدراسة. 

عاو  ختباربطريقة ال اإلداريةالشفافية  ةاستبانمعامالت ثبات  (7جدول )  التساقوطريقة  ختبارال دةا 
  الداخلي

 ب عدال الرقم
 معامل الثبات

 ختبارال إعادة – ختبارال

 معامل الثبات

 الداخلي التساق

 0.76 0.81 المعلءماا  1

 0.82 0.82 اإلداري تصالاال 2

 0.87 0.86 اإلداريةالمساءلة  3

 0.82 0.84 المشاركة  4

جراءء  ا نظمة 5  0.84 0.88 العمل ااا 

 0.84 0.90 ا داءتقءيم  6

  0.94 الدرجة الكلية للشلافية
 ختباراال ا  ادةء  ختباراال بطريقة اإلدارية الشلافية ةاستبان ثباا معامالا( 7الجدءل ريم ) يظهر

 الثباا معامل ءكان، ا داءتقءيم  بأعدمعامل ثباا كان ل أ ل ء ( 0.90 – 0.81) بين تراءحا حيث

 االتساا بطريقة الثباا معامل الجدءل يظهر ءكذلك مرتلعة، ءه ( 0.94) شلافيةلل الكلية للدرجة
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، ءتعتبر هذة القيم ا داءتقءيم  بأعدمعامل ثباا لل أ ل (، ء 0.87 – 0.84) بين ءتراءحا الداخل 

 مقبءلة الجراء الدارسة.

عادةو  ختبارالبطريقة  الثقة التنظيمية ةاستبانمعامالت ثبات  (8جدول )  التساقوطريقة  ختبارال ا 
 الداخلي

 ب عدال الرقم
 معامل الثبات

 ختبارال إعادة – ختبارال

 معامل الثبات

 الداخلي التساق

 0.85 0.82 المعلءماا 1

 0.88 0.85 ءالمشاركة بداعاإل 2

 0.76 0.84 السياساا ءالتشريعاا 3

 0.73 0.88 القيادي السائد سلءبا  4

 0.91 0.86 القيم التنظيمية 5

  0.89 الدرجة الكلية للثقة التنظيمية
 ختباراال ا  ادةء  ختباراال بطريقة الثقة التنظيمية ةاستبان ثباا معامالا( 4الجدءل ريم ) يظهر

 ءكان، القيادي السائد سلءبا  بأعدمعامل ثباا كان ل أ ل ء ( 0.88 – 0.82) بين تراءحا حيث

 الثباا معامل الجدءل يظهر ءكذلك مرتلعة، ءه ( 0.89) ظيميةللثقة التن الكلية للدرجة الثباا معامل

، القيم التنظيمية بأعدمعامل ثباا لل أ ل (، ء 0.88 – 0.81) بين ءتراءحا الداخل  االتساا بطريقة

   ءتعتبر هذة القيم مقبءلة الجراء الدارسة. 

 :الدراسة متغيرات
  كل من المت يراا اآلتية: ل  الدراسة  ااشتمل

  التنظيمية الثقة، ء اإلدارية الشلافيةيراا التابعة: المت  .1

 ، ءه  كاآلت : مستقلةالمت يراا ال .2



53 

 

 .ءأناث ذكءر :فئتان ءءه الجنس، -

 .مسا د أستاذء  مشارك، أستاذء  ،أستاذ :رتب ثالث ءه  ا كاديمية الرتبة -

 . اإلنسانية: الكلية العلمية، الكلية نء ين ءهء تخصص الكلية -

 :ةحصائياإل المعالجة
 اااالنحرافء  الحسابية المتءسطاا استخدام مت ءالثان ، ءلا  لينالسؤا  ن جابةلإل .1

 .مستء ءال ةءالرتب ةالمعياري

 Pearson) بيرسءن االرتباط معامل استخدام تم الثالث، السؤال  ن جابةلإل .2

Correlation Coefficient)،  داللته. مستء  لمعرفة التائ  ختباراالء 

 مستقلتين لعينتين ،(t- test) اختبار استخدام تم ءالخامس الرابعين لالسؤا  ن جابةلإل .3

 one way) ا حادي التباين تحليل اختبار استخدام تم كما الجنس، مت ير  ن جابةلإل

ANOVA )الكلية تخصصء  ،ا كاديمية الرتبة مت ير  ن جابةلإل. 

 .داتينا  ثباا إليجاد (test – retest) ختباراال ا  ادةء  ختباراال طريقة استخدام تم .4

 الداخل  االتساا معامل إليجاد (Cronbach Alpha) أللا كرءنباخ معامل استخدام تم .5

  .داتينلأل

إليجاد  (Pearson Correlation Coefficient) بيرسءن االرتباط معامل استخدام تم .6

 مد  صدا االتساا الداخل  لألداتين.

 ءفق ا للمعادلة اآلتية: اإلداريةا كاديمية للشلافية  ما يساممارسة رؤساء مستء  تم تحديد     

1.33 =
4

3
=

1 − 5

3
=

القيمة الدنيا للبديل − القيمة العليا للبديل
 دد المستءياا
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 ( 2.33 - 1من )يكءن المستء  منخل  ءبذلك : 

 ( 3.67 - 2.34من )ءيكءن المستء  المتءسط   

 (  3.68-5ن ) ممءيكءن المستء  المرتلع 

 هيئة التدريس.   ضاءتطبيا المعادلة ذاتها لتحديد درجة الثقة التنظيمية   ءتم
 

 :الدراسة اتإجراء
 :اآلتية ااجراءاإل ءفا الدراسة تنليذ تم

 االطالع  ل  ا دب النظري ءالدراساا السابقة.  .1

 .ء ينتها الدراسة مجتمع أفراد تحديد .2

 .ءثباتهما صديهما من ءالتحقا الدراسة أدات  إ داد .3

 إل  مءجه ا ءسط الشرا جامعة رئيس من الباحثة مهمة تسهيل كتب  ل  الحصءل .4

ة ا ردني ة الجامعاا رؤساء  الدراسة أدات  تطبيا لتسهيل  م ان العاصمة ف  الخاص 

 نة.العي أفراد  ل 

 .العينة  ل  الدراسة أدات  تطبيا .5

   (SPSS).  حصائيةاإل الرلمة استخدامب إحصائي ا البياناا تحليل .6

 .ءمنايشتها ء رضها ءتحليلها النتائج رصد .7

 .نتائج من إليه التءصل ما  ل  بناء   ءالمقترحاا التءصياا تقديم .8
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56 

 

 رابعال الفصل

 نتائج الدراسة 

ا للنتائج الت  تءصلا إليها هذة الدراسة بهدف التعرف  اشتمل درجة  إل هذا اللصل  رض 

ة ا ردني ةا كاديمية ف  الجامعاا  ا يساملد  رؤساء  اإلداريةرسة الشلافية مما ف   الخاص 

هيئة التدريس من ءجهة نظرهم، من   ضاءالثقة التنظيمية   درجةء اليتها ب  م انالعاصمة 

  ن ا سئلة اآلتية:  جابةخالل اإل

 

 العاصمة في الخاّصة األردنّيةعات الجام في اإلدارية الشفافية ممارسة درجة ماالسؤال األول: 

 التدريس؟ هيئة أعضاء نظر وجهة من األكاديمية األقسام رؤساء لدى عّمان

مستء  اا المعيارية ء االنحرافتم حساب المتءسطاا الحسابية ء  ن هذا السؤال  جابةلإل

ة ا ردني ةالجامعاا  ف  اإلداريةممارسة الشلافية   ا يسام ساءرؤ  لد   م ان العاصمة ف  الخاص 

الدراسة،  أداةبشكل  ام ءلكل مجال من مجاالا  التدريس هيئة أ ضاء نظر ءجهة من ا كاديمية

 ( ذلك.9ف  الجدءل )ذلك ءيظهر 

 األكاديمية األقسامممارسة رؤساء  مستوىو ات المعيارية والرتب النحرافالحسابية و  المتوسطات( 9) جدول
 هيئة التدريس مرتبة تنازلًيا. أعضاءمن وجهة نظر  الخاّصة دنّيةاألر في الجامعات  اإلداريةللشفافية 

 مستوى الرتبة المعياري النحراف المتوسط الحسابي ب عدال الرقم
 الممارسة

 مرتلع 1 0.42 4.50 المعلءماا 1
جراءااء  ا نظمة 5  مرتلع 2 0.52 4.45 العمل ا 
 مرتلع 3 0.46 4.40 اإلداري تصالاال 2
 مرتلع 4 0.48 4.36 ءا داتقءيم  6
 مرتلع 5 0.57 4.27 اإلداريةالمساءلة  3
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 مرتلع 6 0.52 4.20 المشاركة 4
 مرتفع  0.41 4.36 الدرجة الكلية

االكاديمية ف   ا يسممممممممممماملد  رؤسممممممممممماء  اإلدارية( أن درجة ممارسمممممممممممة الشممممممممممملافية 9يظهر الجدءل )

ة ا ردني ةالجامعاا  هيئة التدريس كانا مرتلعة،  أ ضمماءظر من ءجهة ن  م ان  العاصمممة ف الخاصمم 

جميعها ف   داةا  أبعاد(، ءجاءا 0.41معياري )ال نحرافاال( ء 4.36إذ بلغ المتءسممممممممممط الحسمممممممممماب  )

 ا ءل (، ءجاء ف  الرتبة 4.50 - 4.20الدرجة المرتلعة، إذ تراءحا المتءسممممممممطاا الحسممممممممابية بين )

، ءف  الرتبة مسمممممممتء  مرتلع( ءب0.42ري )معيا انحراف( ء 4.50المعلءماا، بمتءسمممممممط حسممممممماب  ) بأعد

جراءء  ا نظمة بأعدالثانية جاء   (0.52معياري ) انحراف( ء 4.45العمل بمتءسممممممممممممممط حسممممممممممممممماب  ) ااا 

 انحراف( ء 4.40اإلداري بمتءسممممممط حسمممممماب  ) تصممممممالاال بأعد، ءف  الرتبة الثالثة جاء مسممممممتء  مرتلعءب

معياري  انحراف( ء 4.36سمممممممممممط حسممممممممممماب  )، ، ءالرتبة الرابعة بمتء مسمممممممممممتء  مرتلع( ءب0.46معياري )

 اإلداريةالمسممممممممممممممماءلة  بأعد، ءجاء ف  الرتبة يبل ا خيرة ا داءتقءيم  بأعدلع مسممممممممممممممتء  مرتل( ءب0.48)

المشمممماركة  بأعد، ءالرتبة ا خيرة مسممممتء  مرتلع( ءب0.57معياري ) انحراف( ء 4.27بمتءسممممط حسمممماب  )

  .ء  مرتلعمست( ءب0.52معياري ) انحراف( ء 4.20بمتءسط حساب  )

  فكانا النتائج  ل  النحء اآلت : بأعدأما بالنسبة للقراا كل 

 المعلومات  ب عد .1
 اإلداريةممارسممة الشمملافية  مسممتء اا المعيارية ءالرتب ء االنحرافتم حسمماب المتءسممطاا الحسممابية ء 

ة ا ردني ةف  الجامعاا ا كاديمية  ا يسمماملد  رؤسمماء  التدريس هيئة  أ ضمماءمن ءجهة نظر  الخاصمم 

 يءض  ذلك.   (10، ءالجدءل )بأعدللقراا هذا ال
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األكاديمية  األقسامممارسة رؤساء  مستوىات المعيارية والرتب و النحرافالمتوسطات الحسابية و  (10جدول )
المعلومات مرتبة  ب عدل هيئة التدريس أعضاءمن وجهة نظر  الخاّصة ألردنّيةافي الجامعات  اإلداريةللشفافية 

 تنازلًيا.

االكاديمية  ا يساملد  رؤساء  اإلداريةممارسة الشلافية  مستء ( أن 10يالحظ ف  الجدءل ) 

ة ا ردني ةف  الجامعاا   بأعدهيئة التدريس ل أ ضاءمن ءجهة نظر   م انف  العاصمة  الخاص 

(، ءجاءا فقراا 0.42معياري ) انحراف( ء 4.50، إذ بلغ المتءسط الحساب  )اع  اا كان مرتلالمعلءم

(، ءجاء 4.74 – 4.28، إذ تراءحا المتءسطاا الحسابية بين )مستء  المرتلعجميعها ف  ال بأعدهذا ال

المصدايية"، ( ءالت  تنص  ل  " تتسم المعلءماا الصادرة من رئيس القسم ب1فقرة ريم ) ا ءل ف  الرتبة 

، ءف  الرتبة الثانية جاءا اللقرة مستء  مرتلع( ءب0.52معياري ) انحراف( ء 4.74بمتءسط حساب  )

تلب  المعلءماا الصادرة  ن رئيس القسم متطلباا العمل." بمتءسط حساب  "ءالت  تنص  ل   (6ريم )

( ءالت  2اللقرة ريم ) ، ءف  الرتبة الثالثة جاءامستء  مرتلع( ءب0.84معياري ) انحراف( ء 4.56)

هيئة التدريس" بمتءسط  أ ضاءتنص  ل  " يقدم رئيس القسم المعلءماا الكافية بشلافية دءن طلب من 

( 4.42، ءالرتبة الرابعة بمتءسط حساب  )مستء  مرتلع( ءب0.55معياري ) انحراف( ء 4.55حساب  )

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 النحراف
 مستوى الرتبة المعياري

 الممارسة
 مرتلع 1 0.52 4.74 تتسم المعلءماا الصادرة من رئيس القسم بالمصدايية. 1

6 
تلب  المعلءماا الصممممممممممممممادرة  ن رئيس القسممممممممممممممم متطلباا 

 العمل.
 مرتلع 2 0.84 4.56

يقدم رئيس القسممممممم المعلءماا الكافية بشمممممملافية دءن طلب  2
 هيئة التدريس.   أ ضاءمن 

 مرتلع 3 0.55 4.55

3 
هيئة التدريس اللرصممممممممممممة   ضمممممممممممماءيتي  رئيس القسممممممممممممم  

 المختللة.  اإلدارية ااجراء ل  المعلءماا ءاإل لالطالع
 مرتلع 4 0.62 4.42

 مرتلع 5 0.65 4.38 ف  الءيا المناسب. يتلق   ضء هيئة التدريس المعلءمة 4
 مرتلع 6 0.67 4.28 يحافظ رئيس القسم  ل  سرية المعلءماا. 5

 مرتلع  0.42 4.50 الدرجة الكلية
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  ضاءنص " يتي  رئيس القسم  ( ءالت  ت3لللقرة ريم ) مستء  مرتلع( ءب0.62معياري ) انحرافء 

المختللة"، ءجاءا ف  الرتبة يبل  اإلدارية ااجراء ل  المعلءماا ءاإل لالطالعهيئة التدريس اللرصة 

( ءالت  تنص " يتلق   ضء هيئة التدريس المعلءمة ف  الءيا المناسب" بمتءسط 4ا خيرة فقرة ريم )

( ءالت  تنص 5، ءالرتبة ا خيرة فقرة ريم )تلعمستء  مر ( ءب0.65معياري ) انحراف( ء 4.38حساب  )

( 0.67معياري ) انحراف( ء 4.28 ل  " يحافظ رئيس القسم  ل  سرية المعلءماا"  بمتءسط حساب  )

 .مستء  مرتلعءب

جراءو  األنظمة ب عد .2  العمل   اتا 
 داريةاإلممارسممة الشمملافية  مسممتء اا المعيارية ءالرتب ء االنحرافتم حسمماب المتءسممطاا الحسممابية ء 

ة ا ردني ةف  الجامعاا ا كاديمية  ا يسمماملد  رؤسمماء  هيئة التدريس  أ ضمماءمن ءجهة نظر  الخاصمم 

 ( يءض  ذلك.  11، ءالجدءل )بأعدللقراا هذا ال

األكاديمية  األقسامممارسة رؤساء  مستوىالمعيارية والرتب و  اتالنحرافالمتوسطات الحسابية و  (11جدول )
جراءو  األنظمة ب عدل هيئة التدريس أعضاءمن وجهة نظر  الخاّصة األردنّيةفي الجامعات  اإلداريةللشفافية   اتا 

 العمل مرتبة تنازلًيا.

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 النحراف
 مستوى الرتبة المعياري

 الممارسة
 مرتلع 1 670. 4.52 المعمءل بها. اإلداريةيعلن رئيس القسم التشريعاا  1
 مرتلع 2 720. 4.51 بصءرة ءاضحة.  جراءااس القسم اإليأبسط رئي 3
 مرتلع 3 650. 4.49 بنلاهة. ااجراءيحرص رئيس القسم  ل  تنليذ اإل 2

4 
يطبا رئيس القسمممممم التشمممممريعاا  ل  جميع العاملين دءن 

 تمييل. 
4.29 .690 

 مرتلع 4

 مرتلع 4 770. 4.29 بهدف تءضيحها.  اإلداريةيراجع رئيس القسم التشريعاا  5
 رتفعم  0.52 4.45 الدرجة الكلية

االكاديمية ف   ا يسمماملد  رؤسمماء  اإلداريةممارسممة الشمملافية  مسممتء ( أن 11يالحظ ف  الجدءل )

ة ا ردني ةالجامعاا   ا نظمة بأعدهيئة التدريس ل أ ضمممماءمن ءجهة نظر   م انف  العاصمممممة  الخاصمممم 
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جراءء  (، ءجاءا 0.52معياري ) انحراف( ء 4.45ط الحسممممماب  )، إذ بلغ المتءسمممممكان مرتلعالعمل  ااا 

  – 4.29جميعها ف  الدرجة المرتلعة، إذ تراءحا المتءسممممممممممممممطاا الحسممممممممممممممابية بين ) بأعداللقراا هذا ال

( ءالت  تنص  ل  " يعلن رئيس القسممممممممممممممم التشممممممممممممممريعاا 1فقرة ريم ) ا ءل (، ءجاء ف  الرتبة 4.52

، ءف  مسممممممتء  مرتلع( ءب0.67معياري ) انحراف( ء 4.52المعمءل بها"، بمتءسممممممط حسمممممماب  ) اإلدارية

( ءالت  0.72معياري ) انحراف( ء 4.51(، بمتءسممممممممممممط حسمممممممممممماب  )3الرتبة الثانية جاءا اللقراا ريم )

، ءف  الرتبة الثالثة جاءا مستء  مرتلعبصءرة ءاضحة" ءب ااجراءتنص  ل  "يأبسط رئيس القسم اإل

بمتءسممط حسمماب  بنلاهة"  ااجراءيس القسممم  ل  تنليذ اإل( ءالت  تنص  ل  " يحرص رئ2اللقرة ريم )

( ءاللءات  تنص 5(، )4ءا خيرة لللقراا ريم )، ءالرتبمممة الرابعمممة (0.65معيممماري ) انحراف( ء 4.49)

يراجع رئيس القسم التشريعاا "، "يطبا رئيس القسم التشريعاا  ل  جميع العاملين دءن تمييل  ل  "

 (0.77، )(0.69) ينمعياري يينانحراف( ء 4.29ءسمممممممممممممط حسممممممممممممماب  )بهدف تءضممممممممممممميحها"، بمت اإلدارية

  .مستء  مرتلعءب

 اإلداري  تصالال  ب عد .3
 اإلداريةممارسممة الشمملافية  مسممتء اا المعيارية ءالرتب ء االنحرافتم حسمماب المتءسممطاا الحسممابية ء 

ة ا ردني ةف  الجامعاا ا كاديمية  ا يساملد  رؤساء  هيئة التدريس  أ ضاءمن ءجهة نظر   الخاص 

 يءض  ذلك.   (12)، ءالجدءل بأعدللقراا هذا ال

األكاديمية  األقسامممارسة رؤساء  مستوىات المعيارية والرتب و النحرافالمتوسطات الحسابية و  (12) جدول
رتبة اإلداري م تصالال  ب عدل هيئة التدريس أعضاءمن وجهة نظر  الخاّصة األردنّيةفي الجامعات  اإلداريةللشفافية 

 تنازلًيا.

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 مستوى الرتبة
 الممارسة

1 
ميسمممر بين  اتصممماليعمل رئيس القسمممم  ل  تءفير نظام 

 القسم. أ ضاءجميع 
 مرتلع 1 0.68 4.46



61 

 

 مرتلع 1 0.68 4.46 .االتصالالتكنءلءجيا ف  مجال القسم يءظف رئيس  6

4 
من ردءد الت ذية الراجعة للت كد من يسممتليد رئيس القسممم 
 . االتصالفهم ال اية من  ملية 

 مرتلع 3 0.63 4.42

3 
 اإلدارةتتصمممممف المعلءماا الت  ينقلها رئيس القسمممممم من 

 العليا بالدية ءالءضءح.  
 مرتلع 4 0.72 4.38

 مرتلع 5 0.68 4.36 متنء ة.  اتصال أساليبيستخدم رئيس القسم  2

5 
م التسممممممملسمممممممل اإلداري ف  المخاطباا يعتمد رئيس القسممممممم

 العليا. اإلدارةالرسمية مع 
 مرتلع 6 0.59 4.31

 مرتفع  0.46 4.40 الدرجة الكلية
االكاديمية ف   ا يسمماملد  رؤسمماء  اإلداريةممارسممة الشمملافية  مسممتء ( أن 12يالحظ ف  الجدءل )

ة ا ردني ةالجامعاا   تصممالاال بأعدهيئة التدريس ل ءأ ضممامن ءجهة نظر   م انف  العاصمممة  الخاصمم 

فقراا (، ءجاءا 0.46معياري ) انحراف( ء 4.40، إذ بلغ المتءسممممممممط الحسمممممممماب  )اكان مرتلع  اإلداري 

(، ءجاء 64.4 –4.31جميعها ف  الدرجة المرتلعة، إذ تراءحا المتءسطاا الحسابية بين ) بأعدهذا ال

ل  "يعممممل رئيس القسممممممممممممممم  ل  تءفير نظممام تنص   ءاللءات  (6(,)1اللقراا ريم ) ا ءل ف  الرتبمممة 

" تصممممالااليءظف رئيس القسممممم من التكنءلءجيا ف  مجال "القسممممم"،  أ ضمممماءميسممممر بين جميع  اتصممممال

اللقرة  جاءا لثة، ءف  الرتبة الثامسممممتء  مرتلعب (0.68معياري ) انحراف( ء 64.4بمتءسممممط حسمممماب  )

تنص  ل  "يسممممممممتليد رئيس  ءالت (، 0.63) المعياري انحرافء ( 4.42ءبمتءسممممممممط حسمممممممماب  ) (4ريم )

"، ءف  الرتبة الرابعة جاءا تصممممالاالالقسممممم من ردءد الت ذية الراجعة للت كد من فهم ال اية من  ملية 

العليا بالدية  اإلدارة( ءالت  تنص  ل  " تتصممممف المعلءماا الت  ينقلها رئيس القسممممم من 3اللقرة ريم )

، ءالرتبة الخامسمممممة مسمممممتء  مرتلع( ءب0.72عياري )م انحراف( ء 4.38ءالءضمممممءح" بمتءسمممممط حسممممماب  )

( ءالت  تنص 2لللقرة ريم ) مسمممممممممتء  مرتلع( ءب0.68معياري ) انحراف( ء 4.36بمتءسمممممممممط حسممممممممماب  )

( ءالت  تنص 5لقرة ريم )المتنء ة"، ءجاءا ف  الرتبة ا خيرة  اتصمممال أسممماليب"يسمممتخدم رئيس القسمممم 
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العليا" متءسممممممط حسمممممماب   اإلدارةاطباا الرسمممممممية مع يعتمد رئيس القسممممممم التسمممممملسممممممل اإلداري ف  المخ"

 . مستء  مرتلع( ءب0.59معياري ) انحراف( ء 4.31)

   األداءتقويم  ب عد .4
 اإلداريةممارسممة الشمملافية  مسممتء اا المعيارية ءالرتب ء االنحرافتم حسمماب المتءسممطاا الحسممابية ء 

ة ا ردني ةف  الجامعاا ا كاديمية  ا يساملد  رؤساء  هيئة التدريس  أ ضاءمن ءجهة نظر   الخاص 

 ( يءض  ذلك.  13، ءالجدءل )بأعدللقراا هذا ال

األكاديمية  األقسامممارسة رؤساء  مستوىات المعيارية والرتب و النحرافالمتوسطات الحسابية و ( 13جدول )
مرتبة  األداءتقويم  عدب  ل هيئة التدريس أعضاءمن وجهة نظر  الخاّصة األردنّيةفي الجامعات  اإلداريةللشفافية 

 تنازلًيا.

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

 النحراف
 الرتبة المعياري

 مستوى
 الممارسة

2 
بمصمممممممممممدايية  ا داءيطبا رئيس القسمممممممممممم آلية تقءيم 

 تامة.
 مرتلع 1 0.69 4.44

6 
هيئة التدريس  ل   أ ضمممممممممممماءيأطلع رئيس القسممممممممممممم 

 ءالسلبية لعملية التقءيم. يجابيةالجءانب اإل
 مرتلع 2 0.81 4.36

يءفر رئيس القسمممم التسمممهيالا الاللمة لتطءير أداء  5
 هيئة التدريس. أ ضاء

 مرتلع 3 0.72 4.30

3 
هيئة التدريس  أ ضمممممممممممممماءرئيس القسممممممممممممممم أداء  يأق ءم

 بصءرة دءرية.
 مرتلع 4 0.63 4.28

7 
بكل  ا داءيءثا رئيس القسممممممممممممممم نتائج  ملية تقءيم 

 دية ءمءضء ية.
 مرتلع 5 0.89 4.25

 مرتلع 6 710. 4.22 .ا داءيعتمد رئيس القسم آلية محددة لتقءيم  1

 أ ضممممماءيسمممممم  رئيس القسمممممم بتقءيم أدائه من يبل  4
 هيئة التدريس دءن تعمد إخلاء أي معلءمة.

 مرتلع 7 0.74 4.18

 مرتفع  0.48 4.36 الدرجة الكلية
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االكاديمية ف   ا يسمماملد  رؤسمماء  اريةاإلدممارسممة الشمملافية  مسممتء ( أن 13يالحظ ف  الجدءل )

ة ا ردني ةالجامعاا  تقءيم  بأعدهيئة التدريس ل أ ضمممممممماءمن ءجهة نظر   م انف  العاصمممممممممة  الخاصمممممممم 

(، ءجاءا اللقراا 0.48معياري ) انحراف( ء 4.36، إذ بلغ المتءسمممممممممط الحسممممممممماب  )اكان مرتلع   ا داء

(، 4.44 – 4.18حا المتءسممممممممممطاا الحسممممممممممابية بين )جميعها ف  الدرجة المرتلعة، إذ تراء  بأعدهذا ال

 ا داء( ءالت  تنص  ل  "يطبا رئيس القسممممممممممممممم آليممممة تقءيم 2اللقرة ريم ) ا ءل ءجمممماء ف  الرتبممممة 

، ءف  الرتبة مسممممتء  مرتلع( ءب0.69معياري ) انحراف( ء 4.44بمصممممدايية تامة"، بمتءسممممط حسمممماب  )

هيئة التدريس  ل  الجءانب  أ ضاءطلع رئيس القسم تنص  ل  "يأ  ( ءالت 6ريم ) ةالثانية جاءا اللقر 

مسممممممممتء  ءب (0.81معياري ) انحراف( ء 4.36ءالسمممممممملبية لعملية التقءيم" بمتءسممممممممط حسمممممممماب  ) يجابيةاإل

 أ ضممممممممماءرئيس القسمممممممممم أداء  يأق ءم( ءالت  تنص  ل  " 3، ءف  الرتبة الرابعة جاءا اللقرة ريم )مرتلع

، مسممممتء  مرتلع( ءب0.63معياري ) انحراف( ء 4.28سمممماب  )هيئة التدريس بصممممءرة دءرية" بمتءسممممط ح

( 7لللقرة ريم ) مسمممتء  مرتلع( ءب0.89معياري ) انحراف( ء 4.25ءالرتبة الخامسمممة بمتءسمممط حسممماب  )

بكل دية ءمءضممممممء ية"، ءالرتبة يبل ا خيرة  ا داءءالت  تنص " يءثا رئيس القسممممممم نتائج  ملية تقءيم 

بمتءسممممممممممممط حسمممممممممممماب  " ا داءيعتمد رئيس القسممممممممممممم آلية محددة لتقءيم  ( ءالت  تنص  ل  "1فقرة ريم )

( 4.18، ءالرتبة ا خيرة بمتءسممممممممممممط حسمممممممممممماب  )مسممممممممممممتء  مرتلع( ءب0.71معياري ) انحراف( ء 4.22)

( ءالت  تنص  ل  "يسممممممم  رئيس القسممممممم بتقءيم أدائه من يبل 4لللقرة ريم ) (0.74معياري ) انحرافء 

 اء أي معلءمة". هيئة التدريس دءن تعمد إخل أ ضاء
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   اإلداريةالمساءلة  ب عد .5
 اإلداريةممارسممة الشمملافية  مسممتء اا المعيارية ءالرتب ء االنحرافتم حسمماب المتءسممطاا الحسممابية ء 

ة ا ردني ةف  الجامعاا ا كاديمية  ا يساملد  رؤساء  هيئة التدريس  أ ضاءمن ءجهة نظر   الخاص 

 ءض  ذلك.  ( ي14، ءالجدءل )بأعدللقراا هذا ال

األكاديمية  األقسامممارسة رؤساء  مستوىات المعيارية والرتب و النحرافالمتوسطات الحسابية و  (14جدول )
 اإلداريةالمساءلة  ب عدل هيئة التدريس أعضاءمن وجهة نظر  الخاّصة األردنّيةفي الجامعات  اإلداريةللشفافية 

 مرتبة تنازلًيا.

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 النحراف
 مستوى الرتبة المعياري

 الممارسة
هيئة التدريس القءا د   ضمممممممماءيءضمممممممم  رئيس القسممممممممم   1

 بها. االلتلامالمطلءب 
 عمرتل 1 0.81 4.32

 مرتلع 2 0.69 4.28 اللساد اإلداري. أشكاليحارب رئيس القسم جميع  5
 مرتلع 3 0.66 4.27 يطبا رئيس القسم نظام المساءلة بلا لية.  3
 أ ضمممممماءيطبا رئيس القسممممممم العقءباا الملرءضممممممة  ل   2

 هيئة التدريس تبع ا لنءع المخاللة.
 مرتلع 4 0.72 4.26

هيئة التدريس تقديم  أ ضمممممممممممماءيطلب رئيس القسممممممممممممم من  6
 تلسيراا لقراراتهم ءتصرفاتهم المخاللة للقءانين. 

 مرتلع 5 0.82 4.23

 مرتلع 6 0.83 4.12 الريابة الذاتية.  أسلءبرئيس القسم  يأنم   4
 عمرتف  0.57 4.27 الدرجة الكلية

 
االكاديمية ف   ا يسمماملد  رؤسمماء  اإلداريةممارسممة الشمملافية  مسممتء ( أن 14يالحظ ف  الجدءل )

ة ا ردني ةالجامعاا  المسمماءلة  بأعدهيئة التدريس ل أ ضمماءمن ءجهة نظر   م انف  العاصمممة  الخاصمم 

(، ءجاءا اللقراا 0.57معياري ) انحراف( ء 4.27المتءسمممممط الحسممممماب  )، إذ بلغ اكان مرتلع   اإلدارية

(، 4.32 - 4.12جميعها ف  الدرجة المرتلعة، إذ تراءحا المتءسمممممممممممطاا الحسمممممممممممابية بين ) بأعدهذا ال

هيئة التدريس   ضمماءتنص  ل  " يءضمم  رئيس القسممم   ت ءال (1ريم ) ةاللقر  ا ءل ءجاء ف  الرتبة 

، مسممتء  مرتلعءب (0.81معياري ) انحراف( ء 4.32بها"، بمتءسممط حسمماب  ) لامااللتالقءا د المطلءب 
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اللسمممماد  أشممممكالنص  ل  " يحارب رئيس القسممممم جميع ( ءالت  ت5ة جاءا اللقرة ريم )نيءف  الرتبة الثا

 ثالثة، ءف  الرتبة المسممممممممتء  مرتلع( ءب0.69معياري ) انحراف( ء 4.28اإلداري" بمتءسممممممممط حسمممممممماب  )

( ءالت  تنص  ل  "يطبا رئيس القسمممم نظام المسممماءلة بلا لية" بمتءسمممط حسممماب  3م )جاءا اللقرة ري

( 4.26بمتءسمممممممممممممط حسممممممممممممماب  ) رابعة، ءالرتبة المسمممممممممممممتء  مرتلع( ءب0.66معياري ) انحراف( ء 4.27)

( ءالت  تنص "يطبا رئيس القسمممممممم العقءباا 2لللقرة ريم ) مسمممممممتء  مرتلع( ءب0.72معياري ) انحرافء 

ا خيرة فقرة ريم  يبل الرتبةكما ءجاءا هيئة التدريس تبع ا لنءع المخاللة"،  أ ضمممممممماءالملرءضممممممممة  ل  

هيئة التدريس تقديم تلسمممممممممممممميراا لقراراتهم  أ ضمممممممممممممماءيطلب رئيس القسممممممممممممممم من "ءالت  تنص  ل   (6)

، مسممتء  مرتلع( ءب0.82معياري ) انحراف( ء 4.23ءتصممرفاتهم المخاللة للقءانين"  بمتءسممط حسمماب  )

" بمتءسمممممممط الريابة الذاتية أسممممممملءبرئيس القسمممممممم  يأنم  ( ءالت  تنص  ل  "4 خيرة لللقرة ريم )ءالرتبة ا

  .مستء  مرتلع( ءب0.83معياري ) انحراف( ء 4.12حساب  )

 المشاركة   ب عد .6
 اإلداريةممارسممة الشمملافية  مسممتء اا المعيارية ءالرتب ء االنحرافتم حسمماب المتءسممطاا الحسممابية ء 

ة ا ردني ةف  الجامعاا ا كاديمية  ما يسالد  رؤساء  هيئة التدريس  أ ضاءمن ءجهة نظر   الخاص 

 ( يءض  ذلك.  15، ءالجدءل )بأعدللقراا هذا ال

األكاديمية  األقسامممارسة رؤساء  مستوىات المعيارية والرتب و النحرافالمتوسطات الحسابية و ( 15جدول )
المشاركة مرتبة  ب عدل هيئة التدريس أعضاءمن وجهة نظر  الخاّصة األردنّيةفي الجامعات  اإلداريةللشفافية 

 تنازلًيا.

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 النحراف
 مستوى الرتبة المعياري

 الممارسة
هيئة التدريس ف   أ ضمممممممممماءيشممممممممممرك رئيس القسممممممممممم  3

 صنا ة القراراا. 
 مرتلع 1 0.64 4.24
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لمشممممممممممممكالا  سممممممممممممتماعيعمل رئيس القسممممممممممممم  ل  اال 6
 هم.احتياجاتهيئة التدريس ءتلبية   ضاءأ

 مرتلع 1 0.68 4.24

هيئة التدريس فرصممممممة   ضمممممماءيتي  رئيس القسممممممم   5
 .  ا داءالمشاركة ف  ءضع معايير تقءيم 

 مرتلع 3 0.77 4.21

 مرتلع 4 0.79 4.14 هيئة التدريس. أ ضاءاا ايتراحيتقبل رئيس القسم  4
دريس  ل  هيئة الت أ ضمممممممماءيشممممممممجع رئيس القسممممممممم  1

 الرأي.  إبداء
 مرتلع 5 780. 4.08

هيئة التدريس    ضمممماءب هتماميأءل  رئيس القسممممم اال 2
 دءن تلريا.

 مرتلع 6 0.81 4.06

 مرتفع  0.53 4.20 الدرجة الكلية
االكاديمية ف   ا يسمماملد  رؤسمماء  اإلداريةممارسممة الشمملافية  مسممتء ( أن 15يالحظ ف  الجدءل )

ة ةا ردني  الجامعاا   المشمماركة بأعدهيئة التدريس ل أ ضمماءمن ءجهة نظر   م انف  العاصمممة  الخاصمم 

 بأعد(، ءجاءا اللقراا هذا ال0.53معياري ) انحراف( ء 4.20، إذ بلغ المتءسمممط الحسممماب  )كان مرتلع

ف  ا (، ءجاء4.24 – 4.06جميعها ف  الدرجة المرتلعة، إذ تراءحا المتءسممممممطاا الحسممممممابية بين )

هيئة التدريس  أ ضمممممماءيشممممممرك رئيس القسممممممم ت  تنص  ل  "ءاللءا (6، )(3ريم ) اااللقر  ءل ا الرتبة 

هيئة التدريس ءتلبية  أ ضممممماءلمشمممممكالا  سمممممتماعيعمل رئيس القسمممممم  ل  اال " "،ف  صمممممنا ة القراراا

، ءف  مستء  مرتلعءب( 0.68، )(0.64) نييمعيار  يينانحراف( ء 4.24بمتءسط حساب  )"، هماحتياجات

هيئة التدريس   ضمممممممممممممماءيتي  رئيس القسممممممممممممممم  "(  ءالت  تنص  ل  5جاءا اللقرة ريم ) لثةالثا الرتبة

( 0.77معياري ) انحراف( ء 4.21بمتءسط حساب  )، "ا داءفرصة المشاركة ف  ءضع معايير تقءيم 

يتقبل رئيس القسممممممممممممممم ( ءالت  تنص  ل  "4جاءا اللقرة ريم ) رابعة، ءف  الرتبة المسممممممممممممممتء  مرتلعءب

مسممممممممتء  ( ءب0.79معياري ) انحراف( ء 4.14" بمتءسممممممممط حسمممممممماب  )هيئة التدريس أ ضمممممممماءاا احايتر 

 ةلللقر  مسمممتء  مرتلع(، ءب0.78معياري ) انحراف( ء 4.08بمتءسمممط حسممماب  ) خامسمممة، ءالرتبة المرتلع

"، ءالرتبة الرأي إبداءهيئة التدريس  ل   أ ضممممممممماءيشمممممممممجع رئيس القسمممممممممم  تنص  ل  " ءالت ( 1ريم )
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هيئة التدريس دءن    ضمممممممممممممماءب هتماميأءل  رئيس القسممممممممممممممم اال ( ءالت  تنص  ل  "2قرة ريم )ا خيرة ف

 .مستء  مرتلع( ءب0.78معياري ) انحراف( ء 4.06بمتءسط حساب  ) "تلريا

 

 الخاّصة األردنّيةالجامعات  في التدريس هيئة أعضاء لدى التنظيمية الثقة درجة ماالسؤال الثاني: 

  نظرهم؟ جهةو  من عّمان العاصمة في

اا المعيارية لمستء  الثقة االنحراف ن هذا السؤال تم حساب المتءسطاا الحسابية ء  جابةلإل

ة ا ردني ةالجامعاا هيئة التدريس ف   أ ضاءالتنظيمية لد   من ءجهة   م انف  العاصمة  الخاص 

 ( ذلك.  16الدراسة، ءيظهر الجدءل ) أداة أبعادمن  بأعدنظرهم بشكل  ام ءلكل 

هيئة التدريس  عضاءات المعيارية والرتب لمستوى الثقة التنظيمية ألالنحرافالمتوسطات الحسابية و  (16جدول )
 من وجهة نظرهم مرتبة تنازلًيا. الخاّصة األردنّيةالجامعات في 

 الممارسة مستوى الرتبة المعياري النحراف المتوسط الحسابي ب عدال الرقم
 مرتلع 1 0.50 4.46 المعلءماا  1
 مرتلع 2 0.66 4.45 السياساا ءاإلجراءاا  3
 مرتلع 3 0.50 4.43 القيم التنظيمية 5
 مرتلع 4 0.84 4.35 ا سلءب القيادي السائد  4
 مرتلع 5 0.58 4.31 اإلبداع ءالمشاركة  2

 مرتفع  0.48 4.40 الدرجة الكلية
 ا ردني ةالجامعاا ف   هيئة التدريس أ ضاءمستء  الثقة التنظيمية لد  ( أن 16يظهر الجدءل )

ة ( 4.40، إذ بلغ المتءسممممممممممط الحسمممممممممماب  )كان مرتلعهم من ءجهة نظر   م ان  العاصمممممممممممة ف الخاصمممممممممم 

جميعها ف  الدرجة المرتلعة، إذ تراءحا المتءسممممممطاا  داةا  أبعاد(، ءجاءا 0.48معياري ) انحرافء 

( 4.46المعلءماا، بمتءسمممط حسممماب  ) عدبأ  ا ءل (، ءجاء ف  الرتبة 4.46 – 4.31الحسمممابية بين )

بمتءسط  ااجراءالسياساا ءاإل بأعد، ءف  الرتبة الثانية جاء مستء  مرتلع( ءب0.50معياري ) انحرافء 
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القيم  بأعد، ءف  الرتبة الثالثة جاء مسممممممممممممممتء  مرتلعءب (0.66معياري ) انحراف( ء 4.45حسممممممممممممممماب  )

، ءالرتبة الرابعة مسممممممممممممتء  مرتلع( ءب0.50معياري ) انحراف( ء 4.43بمتءسممممممممممممط حسمممممممممممماب  ) التنظيمية

، القيادي السمممائد سممملءبا  بأعدل مسمممتء  مرتلع( ءب0.84معياري ) انحراف( ء 4.35بمتءسمممط حسممماب  )

( 0.58معياري ) انحراف( ء 4.31بمتءسمممممط حسممممماب  ) ءالمشممممماركة بداعاإل بأعدءجاء ف  الرتبة ا خيرة 

 .مستء  مرتلعءب

 المعلومات ب عد .1
 أ ضاءاا المعيارية ءالرتب ءمستء  الثقة التنظيمية لد  االنحرافاا الحسابية ء تم حساب المتءسط

ة ا ردني ةهيئة التدريس ف  الجامعاا  ، بأعدمن ءجهة نظرهم للقراا هذا ال  م انف  العاصمة  الخاص 

 ( يءض  ذلك.  17ءالجدءل )

هيئة التدريس  عضاءالثقة التنظيمية أل ات المعيارية والرتب لمستوىالنحراف( المتوسطات الحسابية و 17جدول )
 المعلومات مرتبة تنازلًيا. ب عدمن وجهة نظرهم ل الخاّصة األردنّيةالجامعات في 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 النحراف
 مستوى الرتبة المعياري

 الممارسة
 مرتلع 1 0.68 4.50 أثا بالمعلءماا الصادرة  ن رئيس القسم.  1
معلءممماا الت  احتمماجهمما من رئيس أحصمممممممممممممممل  ل  ال 4

 القسم لت دية مهام  بالءيا المناسب.  
 مرتلع 2 0.66 4.41

 عمرتل 3 0.67 4.38 المعلءماا بسر ة ءسهءلة.  إل أتمكن من الءصءل  2
الت  يسمممتخدمها رئيس  تصمممالاالأشمممعر بتنءع ءسمممائل  3

 هيئة التدريس.  أ ضاءالقسم مع 
 مرتلع 4 0.75 4.32

 مرتفع  0.50 4.46 ليةالدرجة الك
ف  الجامعاا  هيئة التدريس أ ضمممممممممماءلد   مسممممممممممتء  الثقة التنظيمية( أن 17يالحظ ف  الجدءل )

ة ا ردني ة ، إذ بلغ المتءسمممط اكان مرتلع  المعلءماا  بأعدلهم من ءجهة نظر   م انف  العاصممممة  الخاصممم 

جميعها ف  الدرجة المرتلعة،  بأعد(، ءجاءا فقراا هذا ال0.50معياري ) انحراف( ء 4.46الحسممممممماب  )
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( ءالت  1فقرة ريم ) ا ءل ءجاء ف  الرتبة  (4.50 – 4.32إذ تراءحا المتءسمممممطاا الحسمممممابية بين )

معياري  انحراف( ء 4.50"، بمتءسمممط حسممماب  )أثا بالمعلءماا الصمممادرة  ن رئيس القسممممتنص  ل  "

 ل   أحصممممممممملءالت  تنص  ل  "( 4)، ءف  الرتبة الثانية جاءا اللقرة ريم مسمممممممممتء  مرتلع( ءب0.68)

( 4.32" بمتءسمممط حسممماب  )المعلءماا الت  احتاجها من رئيس القسمممم لت دية مهام  بالءيا المناسمممب

( ءالت  تنص  ل  2، ءف  الرتبة الثالثة جاءا اللقرة ريم )مسمممتء  مرتلع( ءب0.75معياري ) انحرافء 

معياري  انحراف( ء 4.38حسممممماب  ) " بمتءسمممممطالمعلءماا بسمممممر ة ءسمممممهءلة إل أتمكن من الءصمممممءل  "

( 0.75معياري ) انحراف( ء 4.32بمتءسط حساب  )ءا خيرة ، ءالرتبة الرابعة مستء  مرتلع( ءب0.67)

الت  يستخدمها رئيس القسم  تصالاالأشعر بتنءع ءسائل ( ءالت  تنص "3لللقرة ريم ) مستء  مرتلعءب

 ".هيئة التدريس أ ضاءمع 

  اتجراءالسياسات واإل ب عد .2
 أ ضاءاا المعيارية ءالرتب ءمستء  الثقة التنظيمية لد  االنحرافتم حساب المتءسطاا الحسابية ء 

ة ا ردني ةهيئة التدريس ف  الجامعاا  ، بأعدمن ءجهة نظرهم للقراا هذا ال  م انف  العاصمة  الخاص 

 ( يءض  ذلك.  18ءالجدءل )

هيئة التدريس  عضاءرية والرتب لمستوى الثقة التنظيمية ألات المعياالنحرافالمتوسطات الحسابية و  (18جدول )
 مرتبة تنازلًيا. اتجراءالسياسات واإل ب عدمن وجهة نظرهم ل الخاّصة األردنّيةالجامعات في 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 مستوى الرتبة
 الممارسة

 مرتلع 1 0.77 4.47 . ءصف  ءظيل   محددأيءم بالعمل ضمن  1
 مرتلع 2 0.84 4.43 أشارك ف  إبداء الرأي ف   مل .  4
أشممممممعر بالرضمممممما  ن التشممممممريعاا الت  تضمممممممن فرص  3

 .  النمء المهن  لديَّ
 مرتلع 3 0.74 4.36

 مرتلع 4 0.77 4.34 أثا ف  نظام الحءافل المتبع داخل القسم.  2
 مرتلع 5 0.80 4.33 أيءم بتنليذ مهام  بمساحة كافية دءن اي تدخل.  5
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أثا ف  السمممممممياسممممممماا ءالتشمممممممريعاا المتبعه ف  القسمممممممم  6
 ءالجامعة.  

 مرتلع 6 0.79 4.32

 مرتلع  0.66 4.45 الدرجة الكلية
 

ف  الجامعاا  هيئة التدريس أ ضمممممممممماءلد   مسممممممممممتء  الثقة التنظيمية( أن 18يالحظ ف  الجدءل )

ة ا ردني ة ، إذ بلغ كان مرتلع ااجراءالسياساا ءاإل عدبأ لهم من ءجهة نظر   م انف  العاصمة  الخاص 

جميعها ف  الدرجة  بأعد(، ءجاءا فقراا هذا ال0.66معياري ) انحراف( ء 4.45المتءسمممممط الحسممممماب  )

فقرة ريم  ا ءل ءجاء ف  الرتبة  (4.47 – 4.32المرتلعة، إذ تراءحا المتءسمممممممطاا الحسمممممممابية بين )

 انحراف( ء 4.47"، بمتءسممط حسمماب  )ءظيل   محددءصممف  أيءم بالعمل ضمممن ( ءالت  تنص  ل  "1)

أشممارك  ءالت  تنص  ل  "( 4، ءف  الرتبة الثانية جاءا اللقرة ريم )مسممتء  مرتلع( ءب0.77معياري )

، ءف  مستء  مرتلع( ءب0.84معياري ) انحراف( ء 4.43" بمتءسط حساب  )الرأي ف   مل  إبداءف  

أشممممممعر بالرضمممممما  ن التشممممممريعاا الت  تضمممممممن    تنص  ل  "( ءالت3الرتبة الثالثة جاءا اللقرة ريم )

، مسممممممممممتء  مرتلعءب (0.74معياري ) انحراف( ء 4.36" بمتءسممممممممممط حسمممممممممماب  )لديَّ فرص النمء المهن  

( 2لللقرة ريم ) مسممممممتء  مرتلع( ءب0.77معياري ) انحراف( ء 4.34بمتءسممممممط حسمممممماب  ) ءالرتبة الرابعة

( 5"، ءجاءا الرتبة يبل ا خيرة فقرة ريم )خل القسمممممممممممممممأثا ف  نظام الحءافل المتبع دا ءالت  تنص "

( 4.33أيءم بتنليذ مهام  بمسممممممممممممماحة كافية دءن اي تدخل" بمتءسمممممممممممممط حسممممممممممممماب  )ءالت  تنص  ل  "

( ءالت  تنص "أثا ف  السممياسمماا 6، ءالرتبة ا خيرة للقرة )مسممتء  مرتلع( ءب0.80معياري ) انحرافء 

( 0.79معياري ) انحراف( ء 4.32بمتءسمممممممممط حسممممممممماب  ) ءالتشمممممممممريعاا المتبعه ف  القسمممممممممم ءالجامعة"،

 . مستء  مرتلعءب
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 القيم التنظيمية ب عد .3
 أ ضاءاا المعيارية ءالرتب ءمستء  الثقة التنظيمية لد  االنحرافتم حساب المتءسطاا الحسابية ء 

ة ا ردني ةهيئة التدريس ف  الجامعاا  ، بأعدلمن ءجهة نظرهم للقراا هذا ا  م انف  العاصمة  الخاص 

 ( يءض  ذلك.  19ءالجدءل )

هيئة التدريس  عضاءات المعيارية والرتب لمستوى الثقة التنظيمية ألالنحرافالمتوسطات الحسابية و  (19جدول )
 القيم التنظيمية مرتبة تنازلًيا. ب عدمن وجهة نظرهم ل الخاّصة األردنّيةالجامعات في 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 النحراف
 مستوى الرتبة عياريالم

 الممارسة
 مرتلع 1 0.76 4.46 ف  يسم .  مناخ  ديمقراط أشعر بتءفر  1
البيرءيراطية  ااجراءأر  أن رئيس القسم يبتعد  ن اإل 2

 الشديدة. 
 مرتلع 2 0.76 4.41

 مرتلع 2 0.77 4.41 أثا بمءضء ية ء دالة النظام ف  الكلية ءالقسم.  3
 أ ضاءفر التعاءن الكامل بين أر  أن رئيس القسم يء  4

 هيئة التدريس. 
 مرتلع 4 0.82 4.30

 مرتلع 4 0.79 4.30 أشعر باالنتماء القءي اتجاة جامعت .  5
 مرتلع 6 0.84 4.26 أثا بمصدايية جميع التعامالا ف  القسم.  8
 مرتلع 7 0.78 4.24 أشعر باالحترام ءالتقدير من القسم.  7
 مرتلع 8 0.81 4.14 متبعة لحل المشكالا ف  القسم. ال ااجراءأثا ف  اإل 6

 مرتفعة  0.50 4.43 الدرجة الكلية
ف  الجامعاا  هيئة التدريس أ ضمممممممممماءلد   مسممممممممممتء  الثقة التنظيمية( أن 19يالحظ ف  الجدءل )

ة ا ردني ة انف  العاصمممممممممممممممة  الخاصممممممممممممممم  ، إذ بلغ كان مرتلع القيم التنظيمية بأعدلهم من ءجهة نظر   م 

جميعها ف  الدرجة  بأعد(، ءجاءا فقراا هذا ال0.50معياري ) انحراف( ء 4.43ءسمممممط الحسممممماب  )المت

فقرة ريم  ا ءل ءجاء ف  الرتبة  (4.46 – 4.14المرتلعة، إذ تراءحا المتءسمممممممطاا الحسمممممممابية بين )

 انحراف( ء 4.46"، بمتءسمممط حسممماب  )ف  يسمممم  مناخ  ديمقراط أشمممعر بتءفر ( ءالت  تنص  ل  "1)

( ءاللءات  تنص 3(، )2اللقراا ريم )، ءف  الرتبة الثانية جاءا مسممممممممممممممتء  مرتلع( ءب0.76اري )معي
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أثا بمءضمممممممممء ية ء دالة "، "البيرءيراطية الشمممممممممديدة ااجراءأر  أن رئيس القسمممممممممم يبتعد  ن اإل  ل  "

تء  مسءب (0.77، )(0.76) ينمعياري يينانحراف( ء 4.41)النظام ف  الكلية ءالقسم"، بمتءسط حساب  

أر  أن رئيس القسممممممممممممممم  ( ءاللءات  تنص  ل  "5(، )4اا ريم )جاءا اللقر  رابعة، ءف  الرتبة المرتلع

" بمتءسمممممممط أشمممممممعر باالنتماء القءي اتجاة جامعت  "، "هيئة التدريس أ ضممممممماءيءفر التعاءن الكامل بين 

بمتءسممط  ادسمممةلسممم، ءالرتبة امسمممتء  مرتلعءب( 0.79(، )0.82يين معياريين )انحراف( ء 4.30حسممماب  )

أثا  ( ءالت  تنص "8لللقرة ريم ) مسممممممممممممممتء  مرتلع( ءب0.84معيمماري ) انحراف( ء 4.26حسمممممممممممممممماب  )

( ءالت  تنص  ل  7"، ءجاءا الرتبة يبل ا خيرة فقرة ريم )بمصمممممممممممدايية جميع التعامالا ف  القسمممممممممممم

مسممممتء  ءب( 0.78معياري ) انحراف( ء 4.24" بمتءسممممط حسمممماب  )أشممممعر باالحترام ءالتقدير من القسممممم"

"، المتبعة لحل المشممممكالا ف  القسممممم ااجراءأثا ف  اإل( ءالت  تنص "6، ءالرتبة ا خيرة للقرة )مرتلع

 .مستء  مرتلع( ءب0.81معياري ) انحراف( ء 4.14بمتءسط حساب  )

 القيادي السائد سلوباأل ب عد .4
 أ ضاءلتنظيمية لد  اا المعيارية ءالرتب ءمستء  الثقة ااالنحرافتم حساب المتءسطاا الحسابية ء 

ة ا ردني ةهيئة التدريس ف  الجامعاا  ، بأعدمن ءجهة نظرهم للقراا هذا ال  م انف  العاصمة  الخاص 

 ( يءض  ذلك.  20ءالجدءل )

هيئة التدريس  عضاءات المعيارية والرتب لمستوى الثقة التنظيمية ألالنحرافالمتوسطات الحسابية و  (20جدول )
 القيادي السائد مرتبة تنازلًيا. سلوباأل ب عدمن وجهة نظرهم ل الخاّصة ّيةاألردنالجامعات في 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

 النحراف
 الرتبة المعياري

 مستوى
 الممارسة

 مرتلع 1 0.86 4.63 أشارك ف  حل المشكالا داخل القسم.  1
 مرتلع 2 0.81 4.28 لد  صءرة ءاضحة  ن رؤية الجامعة ءالكلية.  3
 مرتلع 3 0.84 4.27 أر  أن رئيس القسم يشجع  ل  التلكير العلم  ءالتجديد.  2
 مرتلع 4 0.83 4.22 . اإلنسانيةأر  أن العالياا داخل القسم تتسم ب 4
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 مرتلع 5 0.85 4.21 أر  أن ييادة القسم تتسم بالجرأة العالية.  5
 مرتلع 6 0.89 3.85 أثا بقدرة ييادة القسم  ل  تحقيا أهدافنا.  6

 مرتفع  0.84 4.35 الدرجة الكلية
 

ف  الجامعاا  هيئة التدريس أ ضمممممممممماءلد   مسممممممممممتء  الثقة التنظيمية( أن 20يالحظ ف  الجدءل )

ة ا ردني ة ، إذ اكان مرتلع   القيادي السمممائد سممملءبا  بأعدلهم من ءجهة نظر   م انف  العاصممممة  الخاصممم 

جميعها ف   بأعد(، ءجاءا فقراا هذا ال0.84عياري )م انحراف( ء 4.35بلغ المتءسمممممممممممممط الحسممممممممممممماب  )

فقرة  ا ءل ءجاء ف  الرتبة  (4.63 – 3.85الدرجة المرتلعة، إذ تراءحا المتءسطاا الحسابية بين )

( 4.63"، بمتءسمممممممط حسممممممماب  )أشمممممممارك ف  حل المشمممممممكالا داخل القسمممممممم ( ءالت  تنص  ل  "1ريم )

( ءالت  تنص  ل  3اللقرة ريم )الرتبة الثانية جاءا  ، ءف مسممتء  مرتلع( ءب0.86معياري ) انحرافء 

 المعياري انحرافء ( 4.28)بمتءسممممممممممط حسمممممممممماب  "، لد  صممممممممممءرة ءاضممممممممممحة  ن رؤية الجامعة ءالكلية"

أر  أن رئيس  (، ءالت  تنص  ل  "2ة ريم )جاءا اللقر  الثالثة، ءف  الرتبة مسمممتء  مرتلعءب (0.81)

المعياري  انحراف( ء 4.27" بمتءسمممط حسممماب  )يئة التدريسه أ ضممماءالقسمممم يءفر التعاءن الكامل بين 

( 0.84معياري ) انحراف( ء 4.22بمتءسمممممممممممممط حسممممممممممممماب  ) الرابعة، ءالرتبة مسمممممممممممممتء  مرتلعءب( 0.84)

، ءجاءا "اإلنسمممانيةأر  أن العالياا داخل القسمممم تتسمممم ب( ءالت  تنص "4لللقرة ريم ) مسمممتء  مرتلعءب

" بمتءسممممط أر  أن ييادة القسممممم تتسممممم بالجرأة العاليةت  تنص  ل  "( ءال5الرتبة يبل ا خيرة فقرة ريم )

( ءالت  تنص 6، ءالرتبة ا خيرة للقرة )مسممممممممتء  مرتلع( ءب0.85معياري ) انحراف( ء 4.21حسمممممممماب  )

( 0.89معياري ) انحراف( ء 3.85"، بمتءسممممممممط حسمممممممماب  )أثا بقدرة ييادة القسممممممممم  ل  تحقيا أهدافنا"

 .مستء  مرتلعءب
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 والمشاركة داعباإل ب عد .5
 أ ضاءاا المعيارية ءالرتب ءمستء  الثقة التنظيمية لد  االنحرافتم حساب المتءسطاا الحسابية ء 

ة ا ردني ةهيئة التدريس ف  الجامعاا  ، بأعدمن ءجهة نظرهم للقراا هذا ال  م انف  العاصمة  الخاص 

 ( يءض  ذلك.  21ءالجدءل )

هيئة التدريس  عضاءات المعيارية والرتب لمستوى الثقة التنظيمية ألرافالنحالمتوسطات الحسابية و  (21جدول )
 والمشاركة مرتبة تنازلًيا. بداعاإل ب عدمن وجهة نظرهم ل الخاّصة األردنّيةالجامعات في 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 النحراف
 مستوى الرتبة المعياري

 الممارسة
مستءياا  أ ل  أثا بد م رئيس القسم ءتحليلة لتحقيا 1

 مرتلع 1 0.74 4.44 . اإلنتاج

أشممعر بحرص رئيس القسممم  ل  تلءي  الصممالحياا  2
 الاللمة لمصلحة العمل.

 مرتلع 2 0.68 4.37

 مرتلع 3 0.72 4.28 يحللن  رئيس القسم لمشاركة أفكاري.  3
ةأشارك ف  صنا ة القراراا  4  مرتلع 4 0.81 4.19 ب .  الخاص 
. أر  ب ن رئيس  6  مرتلع 5 0.91 4.11 القسم يعلل اإلبداع الذات  لديَّ
أر  أن فرص النمء الءظيل  ف  القسمممم تلداد كلما لاد  5

 . ا داء
 مرتلع 6 0.87 4.10

 مرتفع  0.58 4.31 الدرجة الكلية
ف  الجامعاا  هيئة التدريس أ ضمممممممممماءلد   مسممممممممممتء  الثقة التنظيمية( أن 21يالحظ ف  الجدءل )

ةا ا ردني ة ، إذ بلغ كان مرتلع ءالمشممممممماركة بداعاإل بأعدلهم من ءجهة نظر   م انف  العاصممممممممة  لخاصممممممم 

جميعها ف  الدرجة  بأعد(، ءجاءا فقراا هذا ال0.58معياري ) انحراف( ء 4.31المتءسمممممط الحسممممماب  )

فقرة ريم  ا ءل ءجاء ف  الرتبة  (4.44 – 4.10المرتلعة، إذ تراءحا المتءسمممممممطاا الحسمممممممابية بين )

"، بمتءسمممممممممط اإلنتاجمسمممممممممتءياا  أ ل أثا بد م رئيس القسمممممممممم ءتحليلة لتحقيا "( ءالت  تنص  ل  1)

( 2اللقرة ريم )، ءف  الرتبة الثانية جاءا مسممتء  مرتلع( ءب0.74معياري ) انحراف( ء 4.44حسمماب  )

أشمممممممعر بحرص رئيس القسمممممممم  ل  تلءي  الصمممممممالحياا الاللمة لمصممممممملحة العمل" ءالت  تنص  ل  "
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جاءا  الثالثة، ءف  الرتبة مسمممممممممتء  مرتلع( ءب0.68المعياري ) انحراف( ء 4.37حسممممممممماب  )بمتءسمممممممممط 

( 4.28بمتءسمممممط حسممممماب  ) يحللن  رئيس القسمممممم لمشممممماركة أفكاري"(، ءالت  تنص  ل  "3ة ريم )اللقر 

 انحراف( ء 4.19بمتءسمممممممممممط حسممممممممممماب  ) الرابعة، ءالرتبة مسمممممممممممتء  مرتلعءب( 0.72المعياري ) انحرافء 

ةأشمممارك ف  صمممنا ة القراراا  ( ءالت  تنص "4لللقرة ريم ) مسمممتء  مرتلع( ءب0.81معياري )  الخاصممم 

 بداعأر  ب ن رئيس القسممممممممم يعلل اإل ( ءالت  تنص  ل  "6، ءجاءا الرتبة يبل ا خيرة فقرة ريم )"ب 

، ءالرتبة ا خيرة مسمممممممتء  مرتلع( ءب0.91معياري ) انحراف( ء 4.11" بمتءسمممممممط حسممممممماب  )لديَّ الذات  

"، بمتءسط حساب  ا داءأر  أن فرص النمء الءظيل  ف  القسم تلداد كلما لاد ( ءالت  تنص "5رة )للق

 .مستء  مرتلع( ءب0.87معياري ) انحراف( ء 4.10)

 

 ،(α≤0.05)الدللة  المستوى عند إحصائية دللة ذات ارتباطيةعالقة  هناك السؤال الثالث: هل

 اإلدارية للشفافية األكاديمية األقسام رؤساء ممارسة جةة لدر ستجابالحسابية لال بين المتوسطات

  نظرهم؟ وجهة من التدريس هيئة أعضاء لدى التظيمية الثقة درجةو  الخاّصة األردنّية الجامعات في

لد   اإلداريةبين درجة ممارسة الشلافية  االرتباطتم حساب معامالا  ن هذا السؤال  جابةلإل

ة ا ردني ةالجامعاا ا كاديمية ف   ا يسامرؤساء  هيئة  أ ضاءالثقة التنظيمية لد  درجة ء  الخاص 

، (Pearson Correlation Coefficient) معامل إرتباط بيرسءن استخدامالتدريس من ءجهة نظرهم ب

 ( ذلك.22ءيظهر ف  الجدءل )
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الثقة  يمية ودرجةاألكاد األقساملدى رؤساء  اإلداريةبين درجة ممارسة الشفافية  الرتباطمعامالت  (22جدول )
 معامل إرتباط بيرسون استخدامب الخاّصة األردنّيةالجامعات هيئة التدريس في  عضاءالتنظيمية أل

  ب عدال
 المعلومات 

 بداعاإل
 والمشاركة

السياسات 
 والتشريعات

 سلوباأل
 القيادي السائد

القيم 
 التنظيمية

الثقة 
 التنظيمية

 المعلومات
 0.69 0.60 0.46 0.44 0.56 0.64 الرتباطمعامل 

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الدللة

 اإلداري تصالال 
 0.52 0.62 0.33 0.36 0.30 0.48 الرتباطمعامل 

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الدللة
المساءلة 
 اإلدارية

 0.39 0.44 0.30 0.28 0.19 0.35 الرتباطمعامل 
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 مستوى الدللة

 المشاركة
 0.38 0.36 0.32 0.21 0.31 0.26 الرتباطمعامل 

 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 مستوى الدللة
 األنظمة

جراءو   العمل اتا 
 0.60 0.57 0.39 0.41 0.46 0.57 الرتباطمعامل 

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الدللة

 األداءتقويم 
 0.68 0.68 0.48 0.42 0.56 0.54 الرتباطمعامل 

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الدللة
الشفافية 
 اإلدارية

 0.65 0.65 0.45 0.42 0.47 0.56 الرتباطمعامل 
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الدللة

   

لد   اإلداريةبين درجة ممارسممممممممممممممة الشمممممممممممممملافية  إيجابية( ءجءد  الية 22ف  الجدءل ) يتبين 

هم، إذ من ءجهة نظر هيئة التدريس  أ ضمممماءلد  ا كاديمية ءمسممممتء  الثقة التنظيمية  ا يسممممامرؤسمممماء 

 أبعادبين كافة  إيجابية(، ءكذلك ءجءد  الية 0.00( ءبمسممممممممممممممتء  داللة )0.65) االرتباطبلغ معامل 

 مستء  الثقة التنظيمية. أبعادية ء رجة ممارسة الشلافد
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متوسطات  بين (α≤0.05) مستوى عند إحصائية دللة ذات فروق هناك هلالسؤال الرابع: 

 أعضاء نظر وجهة من األكاديمية األقسام رؤساء لدى اإلدارية الشفافية ممارسة لدرجةة ستجابال

 الكلية؟ وتخصص األكاديمية، الجنس، والرتبة لمتغير تعزى التدريس هيئة

  ن هذا السؤال  ل  النحء اآلت :  جابةتما اإل

 متغير الجنس .1
لد   اإلداريةاا المعيارية لدرجة ممارسة الشلافية االنحرافتم حساب المتءسطاا الحسابية ء  

ة ا ردني ةالجامعاا هيئة التدريس ف   أ ضاءا كاديمية من ءجهة نظر  ا يسامرؤساء   ف  الخاص 

 (. 23( تبع ا لمت ير الجنس، كما يظهر ذلك بالجدءل )t-test) اختبار، ءتم تطبيا  م انالعاصمة 

( تبًعا t-test) اختبار، و اإلداريةات المعيارية لدرجة ممارسة الشفافية النحراف( المتوسطات الحسابية و 23جدول )
 لمتغير الجنس

المتوسط  العدد الجنس ب عدال
 الحسابي

 النحراف
مستوى  tقيمة  عياريالم

 الدللة

 المعلومات
 0.00 7.42- 0.43 4.37 200 ذكر
   0.26 4.74 69 أنثى

 اإلداري تصالال 
 0.39 2.99- 0.48 4.34 200 ذكر
   0.42 4.52 69 أنثى

 اإلداريةالمساءلة 
 0.00 10.14- 0.53 4.27 200 ذكر
   0.65 4.28 69 أنثى

 المشاركة
 0.00 10.96- 0.47 4.18 200 ذكر
   0.61 4.24 69 أنثى

جراءو  األنظمة  اتا 
 العمل

 0.01 4.49- 0.52 4.36 200 ذكر
   0.48 4.64 69 أنثى

 األداءتقويم 
 0.03 5.03- 0.49 4.25 200 ذكر
   0.39 4.55 69 أنثى

 اإلداريةالشفافية 
 0.04 3.88- 0.40 4.30 200 ذكر
   0.40 4.49 69 أنثى
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  ند مستء  إحصائيةفرءا ذاا داللة  ءجءد إل ( 23ائج الت  تظهر ف  الجدءل )تشير النت 

 ا يسام رؤساء لد  اإلدارية الشلافية ممارسة ة لدرجةستجابمتءسطاا اال بين  (α≤0.05)الداللة

( المحسءبة tييمة ) إل  استناد االجنس،  لمت ير تعل  التدريس هيئة أ ضاء نظر ءجهة من ا كاديمية

 ل   إحصائية(، ءكذلك ءجءد داللة 0.04ءبدرجة داللة ) (3.88-إذ بل ا ) اإلداريةر الشلافية لمت ي

 . اإلناثاإلداري لصال  فئة  تصالاال بأعد باستثناء بعادجميع ا 

 الرتبة األكاديمية .2
لد   اإلداريةاا المعيارية لدرجة ممارسمة الشملافية االنحرافتم حسماب المتءسمطاا الحسمابية ء  

ة ا ردني ةف  الجامعاا  هيئة التدريس أ ضممماءا كاديمية من ءجهة نظر  ا يسمممامء رؤسممما ف   الخاصممم 

  (.24تبع ا لمت ير الرتبة ا كاديمية، كما يظهر ذلك بالجدءل )  م انالعاصمة 

رتبة تبًعا لمتغير ال اإلداريةات المعيارية لدرجة ممارسة الشفافية النحراف( المتوسطات الحسابية و 24جدول )
 األكاديمية

 المعياري النحراف المتوسط الحسابي العدد الرتبة األكاديمية ب عدال

 المعلومات
 0.36 4.51 182 مساعد أستاذ
 0.49 4.39 56 مشارك أستاذ

 0.35 4.66 31  أستاذ

 اإلداري  تصالال 
 0.39 4.28 182 مساعد أستاذ
 0.52 4.35 56 مشارك أستاذ

 0.36 4.75 31  أستاذ

  اإلداريةالمساءلة 
 0.48 4.01 182 مساعد أستاذ
 0.58 4.37 56 مشارك أستاذ

 0.39 4.71 31  أستاذ

 المشاركة
 0.46 4.04 182 مساعد أستاذ
 0.54 4.25 56 مشارك أستاذ

 0.50 4.49 31  أستاذ
جراءو  األنظمة  0.49 4.38 182 مساعد أستاذ العمل اتا 
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 0.58 4.38 56 مشارك أستاذ
 0.39 4.73 31  أستاذ

 األداءتقويم 
 0.40 4.22 182 مساعد أستاذ
 0.54 4.41 56 مشارك أستاذ

 0.39 4.57 31  أستاذ

  اإلداريةالشفافية 
 0.30 4.24 182 مساعد أستاذ
 0.49 4.36 56 مشارك أستاذ

 0.41 4.65 31  أستاذ
متءسطاا الحسابية لدرجة ممارسة الشلافية ( ءجءد فرءا ظاهرية بين ال24) الجدءل من يتبين

متءسط حساب   أ ل  ل   أستاذ، تبع ا لمت ير الرتبة ا كاديمية، إذ حصل أصحاب الرتبة اإلدارية

( ءأخير ا جاء 4.36مشارك ءبلغ المتءسط الحساب  ) أستاذ( ءبالرتبة الثانية رتبة 4.65بلغ )

فيما أذا كانا اللرءا ذاا داللة  ءلتحديد(، 4.24مسا د إذ بلغ ) أستاذالمتءسط الحساب  لرتبة 

 one way) ا حادي التباين تحليل تطبيا تم ،(α≤0.05) ند مستء  الداللة  إحصائية

ANOVA)، (.25) الجدءل يءضحه الذي اآلت  النحء  ل  النتائج ءجاءا  

، تبًعا لمتغير الرتبة اإلداريةية تحليل التباين األحادي إليجاد دللة الفروق لدرجة ممارسة الشفاف (25جدول ) 
  األكاديمية

مجموعات  مصدر التباين ب عدال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
درجة  قيمة ف المربعات

 الدللة

 المعلومات
 0.01 7.20 1.22 2 2.43 بين المجموعات
   0.17 267 44.74 داخل المجموعات

    269 47.17 المجموع

 اإلداري تصالال 
 0.00 24.76 4.59 2 9.18 مجموعاتبين ال

   0.19 267 50.10 داخل المجموعات
    269 59.29 المجموع

المساءلة 
 اإلدارية

 0.00 41.45 10.43 2 20.87 بين المجموعات
   0.25 267 67.96 داخل المجموعات

    269 88.82 المجموع
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 المشاركة
 0.00 17.27 4.26 2 8.52 بين المجموعات

   0.25 267 66.56 المجموعات داخل
    269 75.07 المجموع

 األنظمة
جراءو   العمل اتا 

 0.00 11.15 2.81 2 5.61 بين المجموعات
   0.25 267 67.99 داخل المجموعات

    269 73.60 المجموع

 األداءتقويم 
 0.00 12.63 2.64 2 5.29 بين المجموعات
   0.21 267 56.52 داخل المجموعات

    269 61.80 المجموع

الشفافية 
 اإلدارية

 0.00 23.34 3.39 2 6.78 بين المجموعات
   0.15 267 39.19 داخل المجموعات

    269 45.97 المجموع
 المداللمة مسممممممممممممممتء   نممد إحصمممممممممممممممائيممة داللمة ذاا فرءا ءجءد إل ( 25) الجممدءل ف  النتممائج تظهر

(α≤0.05) ييمة إل  اسمممممممتناد ا ا كاديمية، الرتبة لمت ير اتبع   اإلدارية الشممممممملافية ممارسمممممممة درجةل (F )

 إحصممممممممممائية( للدرجة الكلية، ءكذلك ءجءد فرءا 0.00( ءبدرجة داللة )23.34المحسممممممممممءبة إذ بل ا )

شيليه لللرءا  اختبار استخدامءلمعرفة  ائدية اللرءا تبع ا لمت ير الرتبة ا كاديمية تم  ،بعادلجميع ا 

 (.26ءالذي يءضحه الجدءل )

 تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية اإلداريةدرجة ممارسة الشفافية شيفيه للفروق في  اختبار (26جدول )

 الرتبة األكاديمية ب عدال
المتوسط 
 الحسابي

 أستاذ مشارك أستاذ مساعد أستاذ
4.39 4.51 4.66 

 المعلومات 
 *0.27 0.12 - 4.39 مساعد أستاذ
 0.15 -  4.51 مشارك أستاذ

    4.66 أستاذ

 اإلداري تصالال 
المتوسط  الرتبة األكاديمية

 الحسابي
 أستاذ مشارك أستاذ مساعد أستاذ

4.28 4.35 4.75 
 *0.47 0.07 - 4.28 مساعد أستاذ
 0.40 -  4.35 مشارك أستاذ
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    4.75 أستاذ

  اإلداريةالمساءلة 

المتوسط  الرتبة األكاديمية
 الحسابي

 أستاذ مشارك أستاذ مساعد أستاذ

4.01 4.37 4.71 
 *0.70 *0.36 - 4.01 مساعد أستاذ
 *0.34 -  4.37 مشارك أستاذ

    4.71 أستاذ

 المشاركة 

 الرتبة األكاديمية
المتوسط 
 الحسابي

 أستاذ مشارك أستاذ مساعد أستاذ

4.04 4.25 4.49 
 *0.45 0.21 - 4.04 مساعد أستاذ
 0.24 -  4.25 مشارك أستاذ

    4.49 أستاذ

جراءو  األنظمة  اتا 
 العمل 

المتوسط  الرتبة األكاديمية
 الحسابي

 أستاذ مشارك أستاذ مساعد أستاذ

4.37 4.38 4.73 
 *0.36 0.01 - 4.37 مساعد أستاذ
 *0.35   4.38 مشارك أستاذ

    4.73 أستاذ

  األداءتقويم 

المتوسط  الرتبة األكاديمية
 بيالحسا

 أستاذ مشارك أستاذ مساعد أستاذ

4.22 4.41 4.57 
 *0.35 0.19 - 4.22 مساعد أستاذ
 0.16 -  4.41 مشارك أستاذ

    4.57 أستاذ

الدرجة الكلية 
 للشفافية

المتوسط  الرتبة األكاديمية
 الحسابي

 أستاذ مشارك أستاذ مساعد أستاذ
4.24 4.36 4.65 

 *0.41 0.12 - 4.24 مساعد أستاذ
 *0.29 -  4.36 مشارك أستاذ

    4.65 أستاذ
 (α≤0.05) درجة عند إحصائًيا الدال الفرق  *       
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 بعادلجميع ا  " أستاذ( أن اللرا كان لصال  فئة الرتبة ا كاديمية "26) الجدءل ف  يالحظ

 ءالدرجة الكلية للشلافية. 

 تخصص الكلية .3
لد   اإلداريةاا المعيارية لدرجة ممارسمة الشملافية االنحرافء  تم حسماب المتءسمطاا الحسمابية 

ة ا ردني ةف  الجامعاا  هيئة التدريس أ ضممماءا كاديمية من ءجهة نظر  ا يسمممامرؤسممماء  ف   الخاصممم 

  (.27بالجدءل )تبع ا لمت ير تخصص الكلية، كما يظهر ذلك   م انالعاصمة 

تبًعا لمتغير تخصص  اإلداريةالمعيارية لدرجة ممارسة الشفافية ات النحرافالمتوسطات الحسابية و  (27جدول )
 الكلية

 المعياري النحراف المتوسط الحسابي العدد تخصص الكلية ب عدال
 المعلومات

  
 0.32 4.55 114 علمية
 0.49 4.46 155 إنسانية

 اإلداري  تصالال 
 

 0.40 4.31 114 علمية
 0.50 4.48 155 إنسانية

  إلداريةاالمساءلة 
 

 0.50 4.08 114 علمية
 0.58 4.419 155 إنسانية

 المشاركة
 

 0.44 4.04 114 علمية
 0.55 4.33 155 إنسانية

جراءو  األنظمة  العمل اتا 
 

 0.42 4.46 114 علمية
 0.59 4.45 155 إنسانية

 األداءتقويم 
 

 0.35 4.34 114 علمية
 0.56 4.37 155 إنسانية

 اإلداريةالشفافية 
 0.31 4.29 114 علمية
 0.47 4.42 155 إنسانية

( ءجءد فرءا ظاهرية بين المتءسطاا الحسابية لدرجة ممارسة 27يالحظ من الجدءل )

 إحصائية، تبع ا لمت ير تخصص الكلية، ءلتحديد فيما أذا كانا اللرءا ذاا داللة اإلداريةالشلافية 
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(، one way ANOVAلتباين ا حادي )، تم تطبيا تحليل ا(α≤0.05) ند مستء  الداللة 

 (.28ءجاءا النتائج  ل  النحء اآلت  الذي يءضحه الجدءل )

، تبًعا لمتغير تخصص اإلداريةتحليل التباين األحادي إليجاد دللة الفروق لدرجة ممارسة الشفافية  (28جدول )
 الكلية 

 مصدر التباين ب عدال
مجموعات 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف عاتالمرب

درجة 
 الدللة

 المعلومات
 0.11 2.62 0.46 1 0.46 بين المجموعات
   0.18 268 46.71 داخل المجموعات

    269 47.17 المجموع

 اإلداري تصالال 
 0.00 8.78 1.86 1 1.86 بين المجموعات
   0.21 268 57.43 داخل المجموعات

    269 59.29 المجموع

 اإلداريةالمساءلة 
 0.00 25.34 7.60 1 7.60 بين المجموعات
   0.30 268 81.23 داخل المجموعات

    269 88.82 المجموع

 المشاركة
 0.00 22.33 5.71 1 5.71 بين المجموعات
   0.26 268 69.36 داخل المجموعات

    269 75.07 المجموع

جراءو  األنظمة  اتا 
 العمل

 0.95 0.00 0.00 1 0.00 بين المجموعات
   0.27 268 73.60 داخل المجموعات

    269 73.60 المجموع

 األداءتقويم 
 0.60 0.28 0.06 1 0.06 بين المجموعات
   0.23 268 61.74 داخل المجموعات

    269 61.80 المجموع

 اإلداريةالشفافية 
 0.01 6.14 1.02 1 1.02 بين المجموعات
   0.17 268 44.95 داخل المجموعات

    269 45.97 المجموع
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 نممد مسممممممممممممممتء  الممداللممة  إحصممممممممممممممممائيممةفرءا ذاا داللممة  ءجءد  ن( 28النتممائج ف  الجممدءل ) تبين

(α≤0.05)  إل  اسممممممتناد اتبع ا لمت ير تخصممممممص الكلية،  اإلداريةلدرجة ممارسممممممة الشمممممملافية ( ييمةF )

لرا لصمممممممممممممممال  الكلياا ءكان ال( للدرجة الكلية، 0.01( ءبدرجة داللة )6.14المحسممممممممممممممءبة إذ بل ا )

العلمية  ن المتءسمممط الحسممماب  للكلياا  اإلنسمممانيةالمتءسمممط الحسممماب  للكلياا  ارتلاعبدليل  اإلنسمممانية

 باستثناء بأعد المعلءماا. 
 

 المتوسطات بين (α≤0.05) مستوى عند إحصائية دللة ذات فروق هناك هلالسؤال الخامس: 

 نظرهم وجهة من األردنّية الجامعات في التدريس ئةهي عضاءأل التنظيمية الثقةدرجة ل الحسابية

  الكلية؟ وتخصص األكاديمية، الجنس، والرتبة لمتغير تعزى

  ن هذا السؤال  ل  النحء اآلت :  جابةتما اإل

 متغير الجنس .1
 أ ضاءالثقة التنظيمية لد   درجةلاا المعيارية االنحرافتم حساب المتءسطاا الحسابية ء  

ة ا ردني ةالجامعاا ف  هم ءجهة نظر من  هيئة التدريس ، ءتم تطبيا  م انف  العاصمة  الخاص 

  (.29( تبع ا لمت ير الجنس، كما يظهر ذلك بالجدءل )t-test) اختبار

( تبًعا لمتغير t-test) اختبارالثقة التنظيمية، و  درجةات المعيارية لالنحرافالمتوسطات الحسابية و  (29جدول )
 الجنس

المتوسط  العدد الجنس ب عدال
 الحسابي

 النحراف
مستوى  tقيمة  المعياري

 الدللة

 المعلومات
 0.00 7.42- 0.46 4.27 200 ذكر
   0.35 4.83 69 أنثى

والمشاركة بداعاإل  
 0.39 2.99- 0.50 4.07 200 ذكر
   0.43 4.76 69 أنثى
 0.27 2.58- 0.70 4.27 200 ذكر
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السياسات 
 والتشريعات

   0.42 4.79 69 أنثى

القيادي  سلوباأل
 السائد

 0.90 1.94- 0.54 4.12 200 ذكر
   0.87 4.80 69 أنثى

 القيم التنظيمية
 0.00 6.84- 0.52 4.29 200 ذكر
   0.32 4.70 69 أنثى

 0.08 4.46- 0.40 4.20 200 ذكر الثقة التنظيمية
   0.36 4.77 69 أنثى

  ند مستء  إحصائيةفرءا ذاا داللة ال يءجد أنه ( 29) الجدءل ف  لنتائجتظهر ا  

هيئة  أ ضاءالثقة التنظيمية من ءجهة نظر  درجةلة ستجاباال متءسطاا بين  (α≤0.05)الداللة

ءبدرجة داللة  (4.46-( المحسءبة إذ بل ا )t) ييمة إل  استناد ا ،الجنس لمت ير تعل  التدريس

  .  اإلناثنظيمية ءلصال  فئة المعلءماا، ءالقيم الت باستثناء بأعدي(، 0.08)

 الرتبة األكاديمية .2
 أ ضمممماءالثقة التنظيمية لد   درجةلاا المعيارية االنحرافتم حسمممماب المتءسممممطاا الحسممممابية ء  

ة ا ردني ةالجامعاا ف  هم من ءجهة نظر  هيئة التدريس تبع ا لمت ير ،  م انف  العاصمممممممممممممة  الخاصمممممممممممم 

 (. 30ل )الرتبة ا كاديمية، كما يظهر ذلك بالجدء 

 الثقة التنظيمية تبًعا لمتغير الرتبة األكاديمية ات المعيارية لدرجةالنحرافبية و المتوسطات الحسا (30جدول )
 المعياري النحراف المتوسط الحسابي العدد الرتبة األكاديمية ب عدال

 المعلومات
 0.53 4.50 182 مساعد أستاذ
 0.51 4.36 56 مشارك أستاذ

 0.42 4.54 31  أستاذ
 

 والمشاركة بداعاإل
 

 0.61 4.31 182 مساعد أستاذ
 0.54 4.23 56 مشارك أستاذ

 0.55 4.43 31  أستاذ
السياسات 
 والتشريعات

 0.51 4.43 182 مساعد أستاذ
 0.60 4.29 56 مشارك أستاذ
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 0.91 4.75 31  أستاذ

القيادي  سلوباأل
 السائد

 0.73 4.35 182 مساعد أستاذ
 0.62 4.31 56 مشارك ذأستا

 0.60 4.44 31  أستاذ

 القيم التنظيمية
 0.41 4.30 182 مساعد أستاذ
 0.57 4.43 56 مشارك أستاذ

 0.47 4.71 31  أستاذ

 الثقة التنظيمية 
 0.48 4.38 182 مساعد أستاذ
 0.45 4.32 56 مشارك أستاذ

 0.41 4.57 31  أستاذ
، الثقة التنظيمية درجةلرءا ظاهرية بين المتءسطاا الحسابية ( ءجءد ف30) الجدءل من يالحظ

متءسط حساب  بلغ  أ ل  ل   أستاذتبع ا لمت ير الرتبة ا كاديمية، إذ حصل أصحاب الرتبة 

( ءأخير ا جاء المتءسط 4.38ءبلغ المتءسط الحساب  ) مسا د أستاذ( ءبالرتبة الثانية رتبة 4.57)

 إحصائيةذا كانا اللرءا ذاا داللة إفيما  ءلتحديد(، 4.32ذ بلغ )إ شاركم أستاذالحساب  لرتبة 

 ،(one way ANOVA) ا حادي التباين تحليل تطبيا تم ،(α≤0.05) ند مستء  الداللة 

  (.31) الجدءل يءضحه الذي اآلت  النحء  ل  النتائج ءجاءا

 التنظيمية، تبًعا لمتغير الرتبة األكاديمية الثقة  ألحادي إليجاد دللة الفروق لدرجةتحليل التباين ا (31جدول )

 مصدر التباين ب عدال
مجموعات 
 درجة الحرية المربعات

متوسط 
 قيمة ف المربعات

درجة 
 الدللة

 المعلومات
 0.77 2 1.53 بين المجموعات

 0.25 267 67.69 داخل المجموعات 0.05 3.06
  269 69.22 المجموع

 
اإلبداع 
 والمشاركة

 

 0.69 2 1.38 المجموعاتبين 

 0.33 267 89.21 داخل المجموعات 0.13 2.09
  269 90.60 المجموع

 0.00 9.22 3.81 2 7.63 بين المجموعات
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السياسات 
 والتشريعات

 0.41 267 111.71 داخل المجموعات
  269 119.34 المجموع

األسلوب 
 القيادي السائد

 0.28 2 0.56 بين المجموعات
 0.70 267 189.17 داخل المجموعات 0.67 0.40

  269 189.73 المجموع

 القيم التنظيمية
 3.34 2 6.68 بين المجموعات

 0.23 267 61.87 داخل المجموعات 0.00 14.59
  269 68.56 المجموع

 الثقة التنظيمية 
 1.17 2 2.34 بين المجموعات

 0.22 267 58.99 داخل المجموعات 0.00 5.36
  269 61.34 المجموع

 

 الممداللممة مسممممممممممممممتء   نممد إحصممممممممممممممممائيممة داللممة ذاا فرءا ءجءد إل ( 31) الجممدءل ف  النتممائج تبين

(α≤0.05) ييمة إل  اسممممتناد ا ا كاديمية، الرتبة لمت ير تبع ا الثقة التنظيمية درجةل (F المحسممممءبة إذ )

اآلتية:  بعاد، ءكذلك ءجءد فرءا ف  كل من ا ( للدرجة الكلية0.00( ءبدرجة داللة )5.36بل ا )

ءلمعرفة  ائدية اللرءا تبع ا لمت ير الرتبة ا كاديمية تم  السممممممممياسمممممممماا ءالتشممممممممريعاا، ءالقيم التنظيمية،

 (.32شيليه لللرءا ءالذي يءضحه الجدءل ) اختبار استخدام

 الرتبة األكاديمية الثقة التنظيمية تعزى لمتغير درجةشيفيه للفروق في  اختبار (32جدول )

المتوسط  الرتبة األكاديمية ب عدال
 الحسابي

 أستاذ مشارك أستاذ مساعد أستاذ
4.43 4.29 4.75 

السياسات 
 والتشريعات 

 0.32* 0.14- - 4.43 مساعد أستاذ
 *0.44 -  4.29 مشارك أستاذ

    4.75 أستاذ

 القيم التنظيمية
المتوسط  الرتبة األكاديمية

 الحسابي
 أستاذ مشارك أستاذ مساعد أستاذ

4.30 4.43 4.71 
 *0.41 0.13 - 4.30 مساعد أستاذ
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 *0.28 -  4.43 مشارك أستاذ
    4.71 أستاذ

الدرجة الكلية للثقة 
 التنظيمية

المتوسط  الرتبة األكاديمية
 الحسابي

 أستاذ مشارك أستاذ مساعد أستاذ
4.32 4.38 4.57 

 *0.25 0.06 - 4.32 مساعد أستاذ
 0.19 -  4.38 مشارك أستاذ

    4.57 أستاذ
 (α≤0.05) مستوى عند إحصائًيا الدال الفرق  *       

 

 بعادلجميع ا  " أستاذ( أن اللرا كان لصال  فئة الرتبة ا كاديمية "32) الجدءل ف  يالحظ

  للثقة التنظيمية. ءالدرجة الكلية 

 تخصص الكلية .3
 أ ضمممماءلد   الثقة التنظيمية لدرجةاا المعيارية االنحرافءسممممطاا الحسممممابية ء تم حسمممماب المت 

ة ا ردني ةهم ف  الجامعاا من ءجهة نظر  هيئة التدريس تبع ا لمت ير   م انف  العاصمممممممممممممممة  الخاصمممممممممممممم 

  (.33بالجدءل )تخصص الكلية، كما يظهر ذلك 

 ثقة التنظيمية تبًعا لمتغير تخصص الكليةال ات المعيارية لدرجةالنحرافابية و المتوسطات الحس (33جدول )
 المعياري النحراف المتوسط الحسابي العدد تخصص الكلية ب عدال

 المعلومات
 0.51 4.51 114 علمية
 0.50 4.42 155 إنسانية

 والمشاركة بداعاإل
 0.55 4.49 114 علمية
 0.56 4.17 155 إنسانية

 السياسات والتشريعات
 0.77 4.60 114 علمية
 0.54 4.33 155 إنسانية

القيادي  سلوباأل
 السائد

 0.45 4.43 114 علمية
 0.78 4.29 155 إنسانية

 القيم التنظيمية
 0.45 4.45 114 علمية
 0.54 4.40 155 إنسانية
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 الثقة التنظيمية
 0.42 4.50 114 علمية
 0.50 4.33 155 إنسانية

 

، الثقة التنظيمية درجةلين المتءسطاا الحسابية ( ءجءد فرءا ظاهرية ب33من الجدءل ) يتبين

 ند مستء   إحصائيةذا كانا اللرءا ذاا داللة إت ير تخصص الكلية، ءلتحديد فيما تبع ا لم

(، ءجاءا النتائج one way ANOVA، تم تطبيا تحليل التباين ا حادي )(α≤0.05)الداللة 

 (.34 ل  النحء اآلت  الذي يءضحه الجدءل )

 الثقة التنظيمية، تبًعا لمتغير تخصص الكلية  درجةتحليل التباين األحادي إليجاد دللة الفروق ل (34جدول )

مجموعات  مصدر التباين ب عدال
متوسط  درجة الحرية المربعات

درجة  قيمة ف المربعات
 الدللة

 المعلومات
 0.16 2.02 0.51 1 0.51 بين المجموعات
   0.25 268 68.71 داخل المجموعات

    269 69.22 المجموع

 بداعاإل
 والمشاركة

 0.00 21.56 6.68 1 6.68 بين المجموعات
   0.31 268 83.92 داخل المجموعات

    269 90.60 المجموع

السياسات 
 والتشريعات

 0.01 11.61 4.90 1 4.90 بين المجموعات
   0.42 268 114.44 داخل المجموعات

    269 119.34 المجموع
 سلوباأل

القيادي 
 السائد

 0.18 1.79 1.25 1 1.25 بين المجموعات
   0.70 268 188.48 داخل المجموعات

    269 189.73 المجموع

القيم 
 التنظيمية

 0.49 0.48 0.12 1 0.12 بين المجموعات
   0.25 268 68.44 داخل المجموعات

    269 68.56 المجموع

الثقة 
 التنظيمية

 0.00 8.88 1.95 1 1.95 اتبين المجموع
   0.22 268 59.39 داخل المجموعات

    269 61.34 المجموع
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 نممد مسممممممممممممممتء  الممداللممة  إحصممممممممممممممممائيممةفرءا ذاا داللممة  ءجءد إل  (34النتممائج ف  الجممدءل ) تبين

(α≤0.05) إل  اسممممتناد اتبع ا لمت ير تخصممممص الكلية،  الثقة التنظيمية درجةل ( ييمةF المحسممممءبة إذ )

 ارتلاعءكان اللرا لصال  الكلياا العلمية بدليل ( للدرجة الكلية، 0.00( ءبدرجة داللة )8.88ا )بل 

 .اإلنسانيةتءسط الحساب  للكلياا المتءسط الحساب  للكلياا العلمية  ن الم
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 الفصل الخامس

 تمناقشة النتائج والتوصيا

ا لمنايشة نتائج الدراسة ف  ضءء ا سئلة المءضء ة، كما تضمن  تضمن هذا اللصل  رض 

 التءصياا الت  تم التءصل إليها ف  ضءء هذة النتائج ءمءضحه كاآلت : 

 

الجامعات  في اإلدارية الشفافية ممارسة درجة اممنايشة نتائج السؤال ا ءل ءالذي ينص  ل  "

 أعضاء نظر وجهة من األكاديمية األقسام رؤساء لدى عّمان صمةالعا في الخاّصة األردنّية

 "التدريس؟ هيئة

 ا يسامد  رؤساء ل اإلداريةممارسة الشلافية مستء  ( أن 9أءضحا النتائج ف  الجدءل )

المعياري  االنحراف( ء 4.36حيث بلغ المتءسط الحساب  للدرجة الكلية ) اا كاديمية كان مرتلع  

ا، إذ تراءحا المتءسطاا الحسابية بين حد  بعادع ا (، ءجاءا جمي0.41) بمستء  مرتلع أيض 

ءتر  الباحثة أن هذة النتيجة ربما تكءن طبيعية  .(4.50بمقدار ) أ ل ( ءحد 4.20أدن  مقدارة )

ءيعءد ذلك لحرص الجامعاا الخاصة  ل  تطبيا المبادئ ءالملاهيم ا ساسية لحءكمة التعليم 

ة تالشلافية، كما أن  العال  ءمنها ملهءم  خضع لريابة  الية  ل  كافة السلءكياا  الجامعاا الخاص 

ملتق  جميع تقع تحا طائلة المسؤءلية اإلجتما ية ءالريابة من يبل ء المتعلقة بالعمل ا كاديم ، 

القسم القائد ا كاديم  كءن رئيس ، ء ليه فإن ثقافة الجامعة انعكسا  ل  الكلية ءالقسم، ء الخدمة

اري ءا كاديم ، مما انعكس  ل  لت  ال تتجلء  ن العمل اإلدءاتطبيا مثل هذة المبادئ عن  بالم

  استجاباا افراد العينة. 
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مستء  ال إل بين من أفراد العينة يميلءن يأن المستج إل حثة هذة النتيجة ربما ءتعلء الباكما 

الذي ربما يعتقدءن ب نه يد يؤثر هم التقييم المنخل  لرؤساء أيسامهم نبلتج جابةف  اإل المرتلع

ا  ل  تقييمهمسلب ا  ل   اليتهم معهم، مما يد يؤث ءتقاريرهم السنءية  هم الءظيل ر ءتطء  ر أيض 

 .ءتجديدها  قءدهماستمرارية ء 

إذ  إيجابيةيمكن تلسير هذة النتيجة الت  جاءا بمستء  مرتلع  ل  أنها نتيجة  ءبشكل  ام

نما درجة  هيئة التدريس ب ن أ ضاءيشعر  درجة ممارسة الشلافية لرؤساء أيسامهم ليسا سلبية ءا 

 اإلداريةلهءم الشلافية ما كاديمية  ا يسامرؤساء لتبن  مرضية، كما يمكن أن تلسر هذة النتيجة 

دراكهم لممارساتها ءالذي انعكس  ل  استجابة أفراد العينة.  أ ضاءمع   هيئة التدريس ءا 

 أ ل المعلءماا ءالذي حصل  ل   بأعدالتلصيلية يالحظ أن  ةستباناال أبعاد إل ء ند الرجءع 

ك يءض  أن  هناءبمستء  مرتلع،  (0.42معياري ) انحراف( ء 4.50رتبة بمتءسط حساب  )

إذ ان استجابة أفراد الدراسة كانا  العمل اإلداري أشكالءالءضءح بكافة  نلتاحاالمستء   ال  من 

، علقة بالمعلءماا ءءضءحها يمثل البنية االساسية لعملية الشلافيةايجابية، كما أن الممارساا المت

ءأظهرا ا كاديمية،  ا يساممارسة من يبل رؤساء أن كافة أركان  ملية الشلافية مأ الت  تشير إل  ء 

ا أن  جراءء  ا نظمة بأعدالنتائج أيض  معياري  انحرافء ( 4.45بمتءسط حساب  )جاءا العمل  ااا 

معياري  انحرافء  (4.40اإلداري بمتءسط حساب  ) تصالاال بأعدء تلع، ( ءبمستء  مر 0.52)

الدال  ل  ممارسة الشلافية  يمثلءن جءهر التلا ل اإلداريءالذين  ( ءبمستء  مرتلع،0.46)

جراءاا العمل يسهل  ل  أ ضاء هيئة التدريس القيام ، اإلدارية حيث أن ءضءح ا نظمة ءا 

 .ذلكعملية التعليمية، كما ءيعلل اإلتصال اإلداري بالمهام المءكله إليها لتجءيد ال
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ءمن خالل استجاباا إال أنها  ا فرادمؤرية للكثير من  ا داءء ل  الرغم من أن  ملية تقءيم 

لتقءيم أدائهم من يبل رئيس القسم  مستء  مرتلعحين  برءا  ن محببه لديهم  أفراد الدراسة كانا

ءتعلء ( ءمستء  مرتلع، 0.48معياري ) انحرافء ( 4.36ءالذي حصل  ل  متءسط حساب  )

المساءلة  بأعدف  حين حصل كل من  ،ا داءمستء  رضاهم  ن  ملية تقءيم الباحثة ذلك إل  

المشاركة  بأعد، ء ( ءبمستء  مرتلع0.57معياري ) انحرافء  (4.27 ل  متءسط حساب  ) اإلدارية

ءهذة النتيجة طبيعية تء  مرتلع، ( ءمس0.52معياري ) انحرافء ( 4.20 ل  متءسط حساب  )

جراءاا العمل ءسهءلة االتصال اإلداري ءتنء ه حيث أن  ءضءح كل من المعلءماا ءا نظمة ءا 

مستء  ممارسة علل من مشاركة ا فراد ءممارسة المساءلة اإلدارية مما يدلل  ل  ارتلاع ي

 .ا كاديمية ا يسامالديمقراطية لد  رؤساء 

( 4.50بمتءسط حساب  ) ا ءل رتبة مالحاصل  ل  الالمعلءماا  عدبأ  فقراا ءتشير نتائج

مرتبة بمتءسط  أ ل ( حصلا  ل  1اللقرة ريم ) ، أن  ءمستء  مرتلع (0.42معياري ) انحرافء 

ءالت  تنص  ل  "تتسم المعلءماا ءمستء  مرتلع، ( 0.42معياري ) انحراف( ء 4.50حساب  )

حيث أن المعلءماا ءءضءحها تسهل المعرفة ءتءفر منا ة الصادرة من رئيس القسم بالمصدايية"، 

حصينة ف  ءجه سءء اإلدارة،  الءة  ل  أن االنلتاح ءالشلافية ف  العملية اإلدارية يسا د ف  

إل  تبن   هذة النتيجةتعلء الباحثة الحلاظ  ل  ثقة ا ضاء هيئة التدريس ف  جامعتهم، حيث 

ي يعكس سياسة اإلدارة ءالذ، ءالءضءح ف  المعلءماا نلتاحاال ياسةرؤساء ا يسام ا كاديمية لس

التعليم  ءكمةة الت  تحرص  ل  حالجامعية بذلك. ءهذا الش ء المتءيع من إدارة الجامعاا الخاص  

ن الءصءل للمعلءماا ءتدءلها بحرية يعتبر ركيلة هامة لبناء الديمقراطية ءتعليل أالعال ، كما 

اء ريابة داخلية ءتعليل الثقة بين أ ضاء هيئة التدريس ءرؤساء الشلافية ءمكافحة اللساد ءبن
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( 4.28 ل  المرتبة السادسة ءا خيرة بمتءسط حساب  )( 5ف  حين حصلا اللقرة ريم ) أيسامهم.

كما أنها ءالت  تنص  ل  "يحافظ رئيس القسم  ل  سرية المعلءماا"  (0.67معياري ) انحرافء 

ا بمستء  مرتلع إال أ جاءا ممارساا أن  إل عل  ذلك ءيأ ، بأعدف  هذا النها أدن  اللقراا أيض 

ربما ينتابها بع  اللهم الخاطع المتعلقة بسرية المعلءماا الت  يمارسها رئيس القسم الشلافية 

فيها  السلءكياا الت  تصدر من رئيس القسمهيئة التدريس أء ربما كانا بع   أ ضاءمن يبل 

إيجابية ة أفراد العينة  ل  الرغم من كءنها استجاب ل   انعكسإفراط ف  سرية المعلءماا مما 

ا ف  ضءء التءجه لممارساا الشلافية ف  الجامعاا بمستء  مرتلعء  ، كما يمكن أن يعل  ذلك ايض 

ن كان  الخاصة ستكءن سرية المعلءماا ضعيلة من حيث حجم المعلءماا الخاصة للسرية، ءا 

غالب ا تستخدم  ل  معلءماا ال تدخل ف  مضمءن الشلافية هنالك حاجة إل  يدر من السرية ربما 

 إذ ال يترتب  ل  إخلائها إي ضرر ظاهر. 

جراءء  ا نظمة بأعدنتيجة  إل النظر ء ند   ل   رتبة الثانية ءحصلمف  ال الذي جاء العمل ااا 

ت  ( ءال1، نجد أن اللقرة ريم )ءمستء  مرتلع (0.52معياري ) انحراف( ء 4.45متءسط حساب  )

 ا ءل المعمءل بها" حصلا  ل  المرتبة  اإلداريةتنص  ل  "يعلن رئيس القسم التشريعاا 

إ الن سياسة أن  ءتر  الباحثة ربما( 0.67معياري ) انحراف( ء 4.52بمتءسط حساب  )

ةهء ما تتبناة الجامعاا  اإلداريةالتشريعاا ءالقءانين  ممثلة بكلياتها ءأيسامها حيث أن  الخاص 

جراءء  ا نظمةالن يضية إ  نها ال تقءم  ناصر ءالت  بدء  جءهر  ملية الشلافيةتمثل العمل  ااا 

( حصلءا  ل  المرتبة الرابعة ءا خيرة بمتءسط حساب  5(، )4ف  حين أن اللقراا ريم ) الشلافية،

(، ءاللءات  تنص  ل  "يطبا رئيس القسم 0.77(، )0.69يين معياريين )انحراف( ء 4.29)

بهدف  اإلداريةل  جميع العاملين دءن تمييل"، " يراجع رئيس القسم التشريعاا التشريعاا  
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حيا أن مس لة الشلافية اإلدارية أضح  من المبادئ ا ساسية الت  ءبمستء  مرتلع،  تءضيحها"

ءضءح التشريعاا اإلدارية، فإن كذلك تقءم  ليها كافة ا نظمة اإلدارية ف  الجامعاا الخاصة ء 

ضءح ا نظمة بالتال  فإن ء ية اإلدارية ف  الجامعاا يسا د ف  خلا مناخ لإلبداع ء تلعيل الشلاف

تءفير مناخ تنظيمي  صح  للعاملين، يسا د  ل  ثل أحد أهم الممارساا ءالذي يمءاإلجراءاا 

ةف  الجامعاا  اإلداريةأن درجة الريابة  إل هذة النتيجة  تعلء الباحثةكما ءيمكن أن   الخاص 

رساا الدالة  ل  بالمماكقائد أكاديم  يتمتع بالمعرفة الكافية  ءة  ل  أن رئيس القسم الية،  ال

، أن تءضي  التشريعاا مما ينعكس  ل  أدائهبشكل دائم الشلافية ءيحرص  ل  ممارستها 

يتضا الضرءرة لذلك، كما ءجاءا اللقرتان يئة التدريس أمر مهم ءحاسم كلما اه  ضاء  اإلدارية

اللقرتان تتعلا بقضايا النلاهة ءالقيم إل  أن   ذلك ربماءيعل   بأعدا دن  ف  هذا الف  المستء  

إطالا أحكام  الية حءل ممارساا رؤساء  مبأعدالمءضء ية  إل ا خاليية مما دفع أفراد الدراسة 

 .  مقارنة مع ممارساا أخر  الدالة  ل  الشلافية ا يسام

( 4.40ءالذي حصل  ل  المرتبة الثالثة بمتءسط حساب  ) اإلداري تصالاال بأعدنتائج  تأظهرء 

دءر ا مهم ا داخل  يلعب داريإلاالتصال ا أن حيث، ( ءبمستء  مرتلع0.46معياري ) انحرافء 

نسياب العمل مما يليد من كلاءة العمل ءفا ليته، ءتظهر  العملية اإلدارية فهء يحافظ  ل  تدفا ءا 

صدار القراراا ءالريابة فضال   ل  أنه أهمية االتصال اإلداري ف  كل من  م لية التخطيط ءا 

ءتطبيا أهدافها بشكل ءاض ، كما ءيهدف االتصال اإلدراي إل  ط يسا د القائمين لتنليذ الخط

العملية تحقيا الترابط بين كافة االطراف  ل  المستء  الداخل  ءالخارج  ءهء بمثابة جءهر 

 اتصالتنص  ل  "يعمل رئيس القسم  ل  تءفير نظام ( ءالت  1، ءجاءا اللقرة ريم )اإلدارية

معياري  انحراف( ء 4.46بمتءسط حساب  ) ا ءل القسم" بالمرتبة  أ ضاءميسر بين جميع 
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تدل  ل  ينا ة رئيس القسم ربما ر  الباحثة أن هذة النتيجة كما ءت، ءمستء  مرتلع (0.68)

يئة التدريس كءنه ينعكس  ل  مخرجاا ه أ ضاءملتءح ءميسر لجميع  اتصالب همية تءفير نظام 

 ل  مد  تحقيا القسم  هدافه، ءكذلك تستطيع أن تعلء الباحثة مما يدلل التعلم للبرنامج ءالقسم 

( 0.68معياري ) انحراف( ء 4.46بمتءسط حساب  ) ا ءل (  ل  المرتبة 6حصءل اللقرة ريم )

أن "، تصالاالءلءجيا ف  مجال ءالت  تنص  ل  "يءظف رئيس القسم التكنءبمستء  مرتلع، 

، تصالاالأمر محسءم ءضرءري ءبدءنها ال تستقيم  ملياا  تصالاالالتكنءلءجيا ف  مجال 

ة الت ير المتالحا ءالتطءراا ءال بد من مءاكب لة دينامية مستمرةفا جهلة ءالبرمجياا ف  حا

ال أثر ذلك  ل  التكنءلءجية ف  مجال االتصال  ءيد حصلا ، ال اإلداريفعالية  ملية االتصءا 

( 0.59معياري ) انحراف( ء 4.31خيرة بمتءسط حساب  )(  ل  المرتبة السادسة ءا 5ريم )اللقرة 

العليا"  اإلدارةءالت  تنص  ل  "يعتمد رئيس القسم التسلسل اإلداري ف  المخاطباا الرسمية مع 

تدل  ل  مد  العليا  ارةاإلدمع الرسمية المخاطباا  أن إل ءبمستء  مرتلع ءيعل  ذلك ربما 

هذا يءض  ، كما أن ف   ملية االتصال الداخل العمل اإلداري مما يسهل التسلسل اإلدراي  نجاح

ةالجامعاا أن   سلءبأن هذا ا  إل تعتمد التسلسل اإلداري ف  كافة مخاطباتها ءذلك يعءد  الخاص 

 العمل اإلدراي  ن الترهل ءالمحسءبية ءالمحابه.   بأعدي

( 0.48معياري ) انحراف( ء 4.36ب  )ف  المرتبة الرابعة بمتءسط حسا ا داءتقءيم  بأعدءجاء 

( 4.44بمتءسط حساب  ) ا ءل (  ل  المرتبة 2كما ءحصلا اللقرة ريم ) ءمستء  مرتلع،

ءالت  تنص  ل  "يطبا رئيس القسم آلية محددة لتقءيم ءمستء  مرتلع، ( 0.69معياري ) انحرافء 

أهم المراحل ءالخطءاا اإلدارية الضرءرية الت  ال يمكن تجاهلها  ند تنليذ اال مال  كما أن "ا داء

مد  السير بشكل  معرفة ، حيث يهدف إل ه   ملية تقءيم ا داء ءالخطط ءاالهداف المختللة
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االداء الحال  اللعل   اسليم ف  العمل، ءيحدد المشكالا الت  تم الءيءع بها ءيقيس مد  تطاب

المخطط له، ءمد  القدرة  ل  تحقيا النتائج، كما ءيعد من ا سس الجءهرية الت   مع االداء

تهدف ءبصءرة مباشرة إل  النهء  بالعملية اإلدارية ءتطءيرها بهدف مءاكبة التطءراا اإلدارية، 

أمر حاسم ءضرءري ف  الجامعاا الخاصة الت  تهتم دائم كما تشير النتائج إل  أن تقءيم االداء 

كءن الجامعاا  ا داءف   ملية تقءيم  أمر البد منهالمصدايية ر ءالنهء ، كما أن بالتطء 

ة ا الخاص  بشكل  ا داءتتمتع بريابة  الية مما يدفع رئيس القسم نحء تطبيا معايير تقءيم  أيض 

( بالمرتبة السابعة ءا خيرة 4 ل  مصداييته، كما ءجاءا اللقرة ريم ) ذلك نعكسمما يء صحي  

ءالت  تنص  ل  "يسم  ءمستء  مرتلع ( 0.74معياري ) انحراف( ء 4.18حساب  )بمتءسط 

 ءهذا يدل هيئة التدريس دءن تعمد إخلاء أي معلءمة" أ ضاءرئيس القسم بتقءيم أدائه من يبل 

ةعاا مة العمل ف  الجام ل  أن منظء   ل  الكلية من  انعكستتمتع بالشلافية العالية مما  الخاص 

، ءنر  رئيس القسم ال يخل  أي معلءمة  ن ا داءة جءانب العمل ءمنها تقءيم ثم القسم ف  كاف

يعل  ذلك ربما  بأعدهيئة التدريس ءبرغم من ذلك إال أنها جاءا أدن  اللقراا ف  هذا ال أ ضاء

 ي بالعمل ا كاديم . دذاا حساسية تتعلا بتقءيم اداء شخص يياإل  أنها 

ممارسة  بعاد  ء ف  المرتبة الخامسة ءيبل ا خيرةجا اإلداريةالمساءلة  بأعدءتءض  النتائج أن 

معياري  انحراف( ء 4.27االكاديمية بمتءسط حساب  ) ا يساملد  رؤساء  اإلداريةالشلافية 

نعدامها   ل  انها المساءلة اإلداريةتعرف كما ء  .مستء  مرتلعء ( 0.57) السيطرة اإلدارية اللعالة ءا 

كما أنها  ملية مخططة  ؛ل  نحء كبير ف  مجال اال مال اإلداريةمن المشكالا المتلشية  

، مما يءض  ءيلسر النتائج الدالة   ل  مد  أهمية ءمحددة تتطلب انضباط ا راشد ا ءمسؤءال 

ةالتحسين ءالتطءير ءالمنافسة الت  تسع  إليها الجامعاا  لتصب  جامعاا مشهءرة  الخاص 
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أن   الءة  ل  ،ءانضباط ل ما  ندها من ممارسااأن تظهر أجم إل ءمعرءفة مما يدفعها 

ةالجامعاا  كاديم  ا   تمادااللتعليم العال  ءهيئة تقع تحا المجهر ءالريابة من يبل ءلارة ا الخاص 

، تجءيد  ملها ءءضءحه إل المجتمع المستليد من خدماتها، لذلك تسع  الجامعاا  إل باإلضافة 

مرتلعة ءيل اللساد  اإلداريةا ف  الجامعة أصبحا المساءلة لادا الشلافية ءنشر المعلءمافكلما 

جاءا كما ء  ؛جءدتها ءشهرتها أمام متلق  الخدمةليادة تطءر الجامعة ء يؤدي إل  اإلداري مما 

معياري  انحراف( ء 4.32بمتءسط حساب  ) بأعدالرتب بلقراا هذا ال أ ل (  ل  1اللقرة ريم )

هيئة التدريس القءا د   ضاءيءض  رئيس القسم  " ءالت  تنص  ل  ءمستء  مرتلع (0.81)

 ءالتعليماا يسهل العمل ا نظمةبالقءا د ء  االلتلامإن  ءتعلء الباحثة ذلك .بها" االلتلامالمطلءب 

مما ف نه يقءم بها ءبصءرة يءمية د  رئيس القسم مهمة رئيسية لاإلداري داخل القسم ءكءنها 

( ءالت  تنص  ل  "بأنم  رئيس القسم 4جاءا اللقرة ريم )ة أفراد العينة، ء استجاب ل   انعكس

معياري  انحراف( ء 4.12بمتءسط حساب  ) بأعدالريابة الذاتية" بالمرتبة ا خيرة ف  هذا ال أسلءب

منءن بالريابة يؤ  ا فرادبع   أن إل  ءتر  الباحثة أنه ربما يعءد ذلك .ءمستء  مرتلع (0.83)

تهم بدرجة  الية، ءأما أنها حصلا  ل  أدن  اللقراا ف  هذا استجاب ل   انعكسالذاتية مما 

يعملءن طمع ا بالمكاف ة ءخءف ا من العقاب ءال  ا فرادأن  إل ربما كءن معظم الدراساا تشير  بأعدال

 يعيرءن الريابة الذاتية أهمية كبيرة. 

 انحراف( ء 4.20المشاركة جاء ف  أدن  الرتب بمتءسط حساب  ) بأعدكما ءتشير النتائج أن 

متءسطاا حسابية  أ ل (  ل  6(، )3ءجاءا اللقراا ريم )ءمستء  مرتلع، ( 0.53معياري )

ءاللءات  تنص  ل  ءمستء  مرتلع، ( 0.68(، )0.64يين معياريين )انحراف( ء 4.24بمقدار )

 ستماعهيئة التدريس فس صنا ة القراراا"، "يعمل رئيس القسم  ل  اال أ ضاء"يشرك رئيس القسم 
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 ممارسة أن مستء  إل هم"، ءتعلء الباحثة ذلك احتياجاتهيئة التدريس ءتلبية  أ ضاءلمشكالا 

ة الت  يعملءن بها ف  ءهم يمثلءن سياسة الجامعاا الخاص   مرتلع ا يسامالديمقراطية لد  رؤساء 

هيئة التدريس ءبدرجة  أ ضاء استجاباا، ءاتض  ذلك من خالل تءفير مناخ تنظيم  ديمقراط 

هم، احتياجاترؤساء أيسامهم لمشكالتهم ءتلبية  استماع ل  مشاركتهم ف  صنع القراراا ء   الية

هيئة التدريس دءن    ضاءب هتمام( ءالت  تنص  ل  "يأءل  رئيس القسم اال2ءحصلا اللقرة ريم )

حيث  ،(0.81معياري ) انحراف( ء 4.06تلريا"  ل  المرتبة السادسة ءا خيرة بمتءسط حساب  )

هيئة التدريس دءن غيرهم  أ ضاءال يخلء ا مر أحيان ا من تعاطف رئيس القسم مع بع  نه أ

ثقافة المجتمع  إل ءربما تربطهم معه  الياا شخصية أء  شائرية مما يجعل الباحثة تعلء ذلك 

 ف  العمل إال أنها كانا بمستء  مرتلع ا فرادا ينعكس ءلء بشكل جلئ   ل  سلءكياا مغالب ا م

 . ض ءمر 

 نتائجها( الت  كانا Svensson, 2007هذا الدراسممممة مع دراسممممة كل من سمممملنسممممءن ) اتلقا

القراراا ف  التعيناا ءالحءافل ف  يطاع التعليم العال   اتخاذأن درجة الشلافية ف  جميع مراحل 

بالشمممممملافية  اإلدارةدرجة تطبيا  أن   نتائجها كانا الت ( 2013رملي ) ءدراسممممممة ،السممممممءيدي  الية

 د  مكاتب التربية ءالتعليم كبيرة.ل
 

هيئة  أعضاءالثقة التنظيمية لدى  درجةما  ءالذي ينص  ل  " منايشة نتائج السؤال الثان 

 "من وجهة نظرهم؟عّمانفي العاصمة  الخاّصة األردنّيةالتدريس في الجامعات 

هيئة  ضاءأ ( أن مستء  الثقة التنظيمية لد  16تشير النتائج المءضحه بالجدءل ريم ) 

 أبعاد، كما أن مستء  جميع (0.48معياري ) انحرافء  (4.40التدريس مرتلع ءبمتءسط حساب  )
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 ل  مستء  الشلافية  الخاص ةا الثقافة السائدة ف  الجامعاا انعكسجاءا مرتلعة حيث  ةستباناال

 ثير  ل   ل  مستء  الثقة التنظيمية لما للملهءمان من تداخل ءت انعكسءهذا بدءرة  اإلدارية

، كما أن الثقة التنظيمية ف  الجامعاا تعتبر  نصر مهم ءضرءري لتكءين بعضهم البع 

العالياا، إذ أنها تشجع  ل  االستقرار التنظيم  ءالرضا ءتسا د ف  تخليف الصرا اا السلبية 

ءتعليل االستجاباا اللعالة ف  حل المشكالا، ءبما أن الجامعاا الخاصة تتبن  مبادئ تعمل 

ل  تقليل الريابة المباشرة ءالتءجية المستمر ف  العمل اإلداري فءجءد الثقة المتبادلة بين العاملين  

كما  ءالجامعة يسهم ف  تطبيا ا كثر فا لية لالستيراتيجية مما يرفع من مستء  ا داء الءظيل .

 انحرافء  (4.46بمتءسط حساب  ) ا ءل مرتبة جاء بال المعلءماا بأعد إل  أنءتشير النتائج 

بتكارها  ( ءبمستء  مرتلع،0.50معياري ) ءهذا يدلل  ل  أن المعرفة مهمة جد ا ءتبادلها ءا 

عتن  بها  ل  تحقيا مخرجاا التعلم الت  ي سءينعكءمشاركتها ش ء مهم ف  العمل الجامع  

 بأعدءجاء  هم التعليمية،هيئة التدريس الذين بدءرهم يحتاجءن هذة المعلءماا لتحقيا أهداف أ ضاء

ا  ااجراءالسياساا ءاإل  انحرافء ( 4.45ءبالمرتبة الثانية ءبمتءسط حساب  ) بمستء  مرتلعأيض 

المتبعة  ااجراءءذلك  هميتها ف  تنظيم العمل ءءضع حدءد للسلءكياا اإل( 0.66معياري )

معياري  فانحراء ( 4.43للعمل اليءم ، ءجاءا القيم التنظيمية بالمرتبة الثالث ءبمتءسط حساب  )

ةإذ تحرص الجامعاا ( ءمستء  مرتلع، 0.50)  ل  إشا ة اخاليياا العمل الجامع   الخاص 

 ءجعلها ييم تنظيمية أصيلة، مما يءفر  ليها  ناء الكثير من  ملياا الريابة ءالنص  ءاإلرشاد،

اري معي انحرافء ( 4.35بمتءسط حساب  ) مستء  مرتلعالقيادي السائد  ل   سلءبا  بأعدءحصل 

ءيشير ذلك  ل  أن السلءكياا القيادية السائدة حالا  ل  رضا أفراد  ،ءبالمرتبة الرابعة( 0.84)

 بداعاإل بأعد لقيادة العمل ا كاديم ، ءجاء ا يسامالدراسة ءجعلتهم مقتنعين ب هلية رؤساء 
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 ،  مرتلعمستء ءب (0.58معياري ) انحرافء  (4.31ءالمشاركة بالمرتبة الخامسة ءبمتءسط حساب  )

جد ا من الممارساا الدالة  ل  الشلافية  مستء   ال   إل ءالمشاركة تحتاج  بداعحيث أن يضايا اإل

ءلكنه بكل االحءال جاءا  بداعمستءياا النلاهة كءنها الدافع لإل أ ل ءالثقة التنظيمية ءهذا 

سلءكياا ءأ مال  ، كما أن كل ما يمارسه  ضء هيئة التدريس منالنتيجة مرتلعة ءبالتال  مرضية

ءتصرفاا إنما ه  سلءكياا نابعة من إحساس داخل  يءض  أهمية العمل الذي يقءم به ءيءلد 

لديه شعءر بالءالء ءالرضا ءاالنتماء للجامعة، مما انعكس ذلك ف  استجاباتهم االيجابية  ل  أبعاد 

 الثقة التنظيمية. 

بمتءسط  ا ءل حصلا  ل  المرتبة  (1ان اللقرة ريم )المعلءماا  بأعدءتظهر النتائج ف  

 ل  "أثا بالمعلءماا  ءالت  تنص ءبمستء  مرتلع، (0.68)معياري  انحراف( ء 4.50حساب  )

الت  تربط  ضء هيئة  يجابيةة جاءا نتيجة العالية اإلستجابالصادرة  ن رئيس القسم" ءهذة اال

إذ يبدء أن غالبية أفراد العينة  ،السائدةثقافة التنظيمية لا لانعكاس   تمثلالتدريس برئيس القسم ءالت  

المءجءدة بين  اإلنسانيةالعالياا  إل هذة الجءانب ءربما يعءد ذلك  إل ينظرءن ءبشكل إيجاب  

بدءرها جاءا لتكمل الحلقة المعنية بالممارساا هيئة التدريس، ءربما  أ ضاءء  ا يسامرؤساء 

  المرتبة الرابعة ءاالخيرة بمتءسط حساب  (  ل3الدالة  ل  الشلافية، ءحصلا اللقرة ريم )

ءالت  تنص  ل  "أشعر بتنءع ءسائل ءبمستء  مرتلع، ( 0.75معياري ) انحراف( ء 4.32)

هيئة التدريس" ءتعلء الباحثة حصءل هذة اللقرة  أ ضاءالت  يستخدمها رئيس القسم مع  تصالاال

المستخدمة دائم ا محدءدة ءمرتبطة  تصالاالنتيجة  ن ءسائل  بأعد ل  الحد ا دن  ف  هذة ال

بدرجة الصرف المادي من الجامعاا  ل  هذة التقنياا بالرغم من ذلك جاءا بدرجة  الية 

 ءمرضية. 
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( ءالت  تنص  ل  1فجاءا اللقرة ريم ) ااجراءالسياساا ءاإل بأعدأما النتائج الت  ظهرا ل

 انحراف( ء 4.47تءسط حساب  )ءم ا ءل بالمرتبة " ءصف  ءظيل   محدد"أيءم بالعمل ضمن 

مراجعة سابق ا  ل  ءلارة التعليم العال   حرص ل  لك ءيعل  ذءبمستء  مرتلع، ( 0.77معياري )

تم تحديد الءصف الءظيل  لكافة الءظائف المنصءص  ليها بديءان ، كما شاملة للءظائف ءءصلها

ةبدءرة  ل  الجامعاا  انعكسالخدمة، ءهذا  للحاا بالركب ءتعديل ا إل الت  سعا  الخاص 

( ءالت  تنص  ل  "أثا ف  السياساا 6الءصف الءظيل  لألفراد العاملين فيها. أما اللقرة ريم )

" ءحصلا  ل  المرتبة السادسة ءا خيرة بمتءسط حساب  لقسم ءالجامعةءالتشريعاا المتبعة ف  ا

أن  إل ا يعءد ذلك ءتر  الباحثة أنه ربم، ءمستء  مرتلع (0.79معياري ) انحرافء ( 4.32)

المعمءل بها ف  تشريعاا ءالقءانين لالسياساا ءالتشريعاا المتبعة بالقسم ءالجامعة ه  امتداد ل

 ل  الءلارة التعليم العال  مما جعل افراد الدراسة يثقءن بجامعاتهم الت  ا تمدا بشكل مباشر 

جة حساسية هذة ا مءر الت  ءالتشريعاا، ءربما يعل  حصءلها  ل  الحد ا دن  نتي ا نظمةهذة 

 تتعلا بالحجج ءالبراهين المرتبطة بهذة السياساا ءالتشريعاا. 

القيم التنظيمية الت  جاءا بالمرتبة الثالثة ءبمستء  مرتلع، ءجاءا اللقرة  بأعدءتشير نتائج 

مناخ  ( ءالت  تنص  ل  "أشعر بتءفر 0.76معياري ) انحراف( ء 4.46( بمتءسط حساب  )1)

ءالثقة التنظيمية، فالءضءح  اإلداريةطبيع  لمستء  الشلافية  انعكاسف  يسم " ءهذا  اط ديمقر 

لة ءالنلاهة ينعكس  ل  مستء   ل  التشريعاا ءتلعيل المساء  تماداالف  كافة السلءكياا ء 

المتبعة لحل  ااجراء( ءالت  تنص  ل  "أثا ف  اإل6ديمقراطية القسم، كما ءجاءا اللقرة ريم )

بمتءسط حساب   بأعدالا ف  القسم" حيث حصلا  ل  الحد ا دن  بين فقراا هذة الالمشك

ا كاديمية  ا يسامأن رؤساء  إل (، ءتعلء الباحثة هذة النتيجة 0.81معياري ) انحراف( ء 4.14)
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 القسم ءبالتال  جاءا هذة النتيجة ال يحبذءن نشر المعلءماا المتعلقة بالمشكالا الت  يءاجهها

 ا لرؤية أفراد الدراسة بالرغم من أنها أيضا بمستء  مرتلع. انعكاس  يع  بشكل طب

ء  مرتلع، ترتبة الرابعة ءبمسأنه جاء بالمالقيادي السائد  سلءبا  بأعدءأظهرا النتائج المتعلقة ب

( ءالت  تنص  ل  "أشارك ف  حل مشكالا داخل القسم" بمتءسط حساب  1حيث جاءا اللقرة )

 ا يسامأن ينا اا رؤساء  إل ذلك ءيأعل   ،ا ءل ( ءبالمرتبة 0.86عياري )م انحراف( ء 4.63)

هيئة التدريس ف  حل المشكالا يسا د  ل  حلها ءءضع العالج المناسب،  أ ضاءبإشراك 

يتطلب ءبشكل رسم   الخاص ة الءة  ل  أن حءكمة العمل الجامع  الذي تسع  اليه الجامعاا 

(  ل  المرتبة السادسة 6كافة اللجان ءالمجالس، ءحصلا اللقرة )هيئة التدريس ب أ ضاءمشاركة 

( ءالت  تنص  ل  "أثا بقدرة ييادة 0.89معياري ) انحراف( ء 3.85ءا خيرة بمتءسط حساب  )

القسم  ل  تحقيا أهدافنا"، ء ل  الرغم من أنها جاءا مرتلعة إال أن الباحثة تعلء حصءلها  ل  

هيئة    ضاءأن رئيس القسم يباشر  مله بشكل يءم  ءيحتك ب إل  عدبأ المرتبة ا خيرة ف  هذة ال

 انعكسهيئة التدريس ءرئيس القسم مما  أ ضاءالتدريس مما يجعل هناك نء  ا من ال يرة بين 

 بالرغم أنها جاءا بدرجة  الية.تهم استجاب ل  

"أثا بد م رئيس ( ءالت  تنص  ل  1ءالمشاركة فنالحظ أن اللقرة ريم ) بداعاإل بأعدأما ف  

ءبمستء  مرتلع  ا ءل تاج" حصلا  ل  المرتبة ءتحليلة لتحقيا أ ل  مستءياا اإلن القسم

(، ءجاءا هذة النتيجة طبيعية لكءن ثقافة 0.74معياري ) انحراف( ء 4.44متءسط حساب  )ءب

مما يتطلب من رئيس القسم د م  ا هدافالقسم ءالجامعة معنية بشكل أساس   ل  تحقيا 

ه   بأعدالتعليمية المنشءدة، ءجاء أدن  اللقراا  ل  هذا ال ا هدافهيئة التدريس لتحقيا  ضاءأ 

( ءالت  تنص  ل  "أر  أن 0.74معياري ) انحراف( ء 4.10( بمتءسط حساب  )5اللقرة ريم )
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انه ربما يءجد  دم رض   إل " ءيعل  ذلك ا داءفرص النمء الءظيل  ف  القسم تلداد كلما لاد 

هيئة التدريس  ن العالءاا السنءية ءالنمء الءظيل ، حيث أن من يحكم الجامعاا  أ ضاءيبل من 

ة ك ءهذا ما ال يحدث ف  الجامعاا احيان ا مصلحة الجامعة ءمجلس ا مناء ءالمأال   الخاص 

 الحكءمية.

هذة نتائج  ن  ( ءذلك  2013( ءدراسة ابراهيم )2013هذة النتائج مع دراسة نءح ) اتلقا

( ءدراسة المرشد 2012ا مع كل من دراسة البكار )اختلل، ء مستء  مرتلعلدراساا جاءا با

 ءالت  جاءا بمستء  متءسط. ( 2015ءدراسة الربيعة )( 2014)

 

 إحصائية دللة ذات ارتباطيةعالقة  هناك هلمنايشة نتائج السؤال الثالث ءالذي ينص  ل  "

 رؤساء ممارسة ة لدرجةستجابالحسابية لال وسطاتتبين المت ،(α≤0.05)الدللة  المستوى عند

 هيئة أعضاء لدى التظيمية الثقة درجةو  األردنّية الجامعات في اإلدارية للشفافية األكاديمية األقسام

 ؟"نظرهم وجهة من التدريس

بين  إحصائيةءذاا داللة  إيجابيةءجءد  الية  إل ( 20تشير النتائج المءضحة ف  الجدءل )

هيئة  أ ضاءالثقه التنظيمية لد  درجة ا كاديمية ء  ا يساملد  رؤساء  اإلداريةالشلافية  درجة ممارسة

ة ا ردني ةالتدريس ف  الجامعاا   إيجابيةتءجد  الية  ( كما0.65) االرتباطءكان مقدار معامل  الخاص 

فالعالية التنظيمية،  مستء  الثقة أبعادء  اإلداريةممارسة الشلافية  أبعادبين جميع  إحصائيةءذاا داللة 

اإلرتباطية بين الشلافية اإلدارية ءالثقة التنظيمية ينب   أن تكءن مءجبة كما كشلتها الدارسة الن 

الءضءح ءاالنلتاح الذي تحققه الشلافية اإلدارية يعمل  ل  تءفير مناخ تنظيم  ديمقراط ، كما أن 

رية لإلدارة ءالقادة، فكلما كانا ممارساا الثقة لد  أ ضاء هيئة التدريس مرتبطة بالممارساا اإلدا
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اإلدارة تعكس شلافيتها كان العاملين أكثر ثقة ب نلسهم ء ملهم ءجامعتهم، مما يليد الرغبة لديهم ف  

ؤسسة الت  يعملءن بها من خالل ليادة كلائهم العملية ءاإلنتاجية، مما ينعكس ءبصءرة ايجابية الم ءرتط

لنهء  بها ءهذا ما تسع  إليه الجامعاا الخاصة، ءتأعد النتيجة الت   ل  جءدة الجامعة ءتطءرها ءا

مستء  الثقة التنظيمية  ارتلاعء  اإلداريةدرجه ممارسة الشلافية  رتلاعال ةطبيعي أظهرتها الدراسة نتيجة

تتداخل بشكل أء بآخر  اإلداريةالشلافية  أبعاد، كما أن ارتباطية إيجابيةءجءد  الية  إل  أد مما 

هيئة التدريس. كما أن   ضاء  ستجابااالثقة التنظيمية مما أثر  ل  اال أبعادتبط ءتنسجم مع ءتر 

ءالتلا ل ءالمشاركة ءالمسائلة ءءجءد تشريعاا،  تصالااليءية بين كل من درجة  ارتباطيةهنالك  الية 

ذ ت كد اللرد من تطبيقها ارتلعا مستء  الثقة  إن الثقة التنظيمية  حيث ذلك  ل  أدائه. انعكسه ء لديءا 

ن السلءكياا الدالة تصدر من الطرف اآلخر ءبالتال  فإ الممارساا المختللة الت  انعكاستتمثل ف  

 ءجءد ثقة تنظيمية.  إل من يبل رئيس القسم أدا  اإلدارية ل  الشلافية 

لثقة لءجءد  الية ارتباط يءية بين ا (Rawlins, 2008هذة الدراسة مع دراسة رءالينل ) اتلقا

بين الثقة التنظيمية ءمقاءمة  إيجابيةلءجءد  الية  (Vineburgh, 2010ءدراسة فينبرف ) ءالشلافية

ءدراسة اإلداري،  بداعبين الثقة التنظيمية ءاإل إيجابيةلءجءد  الية ( 2014، ءدراسة المرشد )الت يير

( 2017كاديم  ءدراسة الحردان )ءالتلاؤل ا  اإلداريةبين الشلافية  إيجابية( ءءجءد  الية 2017غانم )

 بين الذكاء العاطل  ءمستء  الثقة التنظيمية.  إيجابيةلءجءد  الية 

ءالثقة التنظيمية ف   اإلداريةبين ممارسة الشلافية  يجابيةءكما أظهرا النتائج العالية اإل

ة ا ردني ةالجامعاا  اا أخر  يمكن أن ها ءالت  تظهر  الية الشلافية بمت ير  بعادء اليتها ب الخاص 

ة من هذة الدراسة لرفع درجة ستلادضرءرة اال إل يتم العمل  ل  دراساا مماثلة، فتءص  الباحثة 

، ءالقيام بدراساا مماثلة مع مت يراا أخر  مثل مت ير المسؤءلية االجتما ية اإلداريةممارسة الشلافية 
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جراء، ء إلداريا بداعلمؤسساا التعليم العال ، أء القيادة السائدة، أء اإل مليد من الدراساا  ن  ناصر  ا 

 . ءالت  لم تتطرا لها هذة الدراسة اإلداريةالشلافية 
 

 عند إحصائية دللة ذات فروق هناك هل"منايشة نتائج السؤال الرابع ءالذي ينص  ل  

 رؤساء لدى اإلدارية الشفافية ممارسة لدرجةة ستجابمتوسطات ال بين  (α≤0.05) مستوى

 األكاديمية، الجنس، والرتبة لمتغير تعزى التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من األكاديمية األقسام

 "الكلية؟ وتخصص

ف  درجة  إحصائيةءجءد فرءا ذاا داللة  إل ( 23النتائج المءضحة ف  الجدءل ريم )تشير 

لصال   بعادا  اللرءا ف  الدرجة الكلية ءجميعتبع ا لمت ير الجنس ءكانا  اإلداريةممارسة الشلافية 

ا بعملهن، ءلكءن مجال التدريس التلامكءن  ضءاا هيئة التدريس أكثر  إل ، ءيعل  ذلك ربما اإلناث

 من فقدان الءظيلة ءالتريياا.  أكثر تماسك ا بالعمل ءربما لخءفهنءلكءنهن  نهء المجال ا فضل له

ءجءد  إل ( 25(، )24ريم )الجداءل  ئج ف االنت شيرفتأما من حيث مت ير الرتبة ا كاديمية 

" أستاذءكانا اللرءا لصال  رتبة " اإلداريةف  درجة ممارسة الشلافية  إحصائيةفرءا ذاا داللة 

ا الداد ضء هيئة التدريس  مر ا ء  الداده كلما لادا الرتبة ا كاديمية أن  ءيعل  ذلك  ء لم ا ، حرص 

هيم ءمبادئ جديدة تؤثر ءبشكل فعل   ل  ءتطلع ا لكل ما هء جديد من ممارساا ءسلءكياا تعلل ملا

ا  ل  تعليل ءممارسة الملاهيم الجديدة الت  يكءن  العملية التعليمية ءيستطيع بذلك أن يكءن أكثر حرص 

 ءمنها الشلافية اإلدارية.  ل  معرفة ءدراية كافية بها 

الدرجة ف   إحصائيةءجءد فرءا ذاا داللة  إل ( 28(، )27ءتءض  النتائج ف  الجداءل )

 إل  ربما ، ءتعلء الباحثة ذلكاإلنسانيةءكانا اللرءا لصال  الكلياا  اإلداريةلممارسة الشلافية الكلية 
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ن الكلياا العلمية ف  شكل  ام ف  الكلياا االنسانية مأكثر  اإلنسانيةقافة السائدة ف  الجءانب أن الث

استجابة ف  مثل هذة القضايا مما جعل ل  يص فال العلم  سلءب ل  ا كما ان الكلياا العملية تعتمد ء 

 ف  هذة الجانب بالرغم من ان كالهما مرتلع. أ ل ا االنساينة الكليا

( لءجءد فرءا ذاا داللة 2009( ءالطعان  )2009هذة الدراسة مع دراسة اللاخءري ) اتلقاء 

 .اإلناثعل  لمت ير الجنس ءلصال  ت إحصائية
 

 مستوى عند إحصائية دللة ذات فروق هناك هلي ينص  ل  "منايشة نتائج السؤال الخامس ءالذ

(α≤0.05) الجامعات في التدريس هيئة عضاءأل التنظيمية الثقة درجةل الحسابية المتوسطات بين 

  "الكلية وتخصص األكاديمية، الجنس، والرتبة لمتغير تعزى نظرهم وجهة من األردنّية

ف   إحصائية دم ءجءد فرءا ذاا داللة  إل ( 29النتائج المءضحة ف  الجدءل ريم )تشير 

المعلءماا ءالقيم التنظيمية  بأعد، أما نتائج تبع ا لمت ير الجنس الدرجة الكلية لمستء  الثقة التنظيمية

تعل  لمت ير الجنس ءكانا اللرءا  إحصائيةالمءضحة ف  الجداءل تشير لءجءد فرءا ذاا داللة 

النتائج أما أكثر من فئة الذكءر،  االلتلام ل   اإلناثفئة ، ءيعل  ذلك ربما لحرص اإلناثلصال  

تعل   إحصائيةءجءد فرءا ذاا داللة  إل شير ( فت32، )(31، )(30ريم ) المءضحه ف  الجداءل

انه كلما لادا  إل ءتعلء الباحثة ذلك "، أستاذاللرءا لصال  رتبة " لمت ير الرتبة ا كاديمية ءكانا

ا،  الداد ضء هيئة التدريس  مر ا ء  الدادالرتبة ا كاديمية  ءيعل  ذلك أن ه كلما لادا الرتبة حرص 

ا، ء لم ا ءتطلع ا لكل ما هء جديد من ممارساا  ا كاديمية الداد  ضء هيئة التدريس  مر ا ءالداد حرص 

ءسلءكياا تعلل ملاهيم ءمبادئ جديدة تؤثر ءبشكل فعل   ل  العملية التعليمية ءيستطيع بذلك أن 
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ا  ل  تعليل ءممارسة الملاهيم الجديدة الت  يكءن  ل  معرفة ءدراية كافية بها ءمنها يكء  ن أكثر حرص 

 .الثقة التنظيمية

تعل   إحصائيةءجءد فرءا ذاا داللة  إل ( 34(، )33كما ءتشير النتائج ف  الجداءل )

أن الثقة  إل ك لمت ير تخصص الكلية ءكانا اللرءا لصال  الكلياا العلمية، ءتعلء الباحثة ذل

الكلياا العملية  ا تماد إل ءيعءد ذلك  اإلنسانيةالتنظيمية ف  الكلياا العلمية أكبر منها ف  الكلياا 

هيئة  أ ضاءالءيائع ءالحقائا ءيقارنءها مع ما تعلمءة ف  جامعاتهم ا جنبية الت  تخرج معظم  إل 

ءمنسجمة  اإلداريةيياس ا مع درجة الشلافية  ا الي  الثقة التنظيمية  ، ءبالتال  جاء مستء التدريس منها

فجاءا مضطربة حيث كانا  اإلنسانيةهيئة التدريس للكلياا  أ ضاء استجاباامعها  ل   كس 

ءبمستء  الثقة  اإلداريةأكبر بدرجة ممارسة الشلافية  اإلنسانيةهيئة التدريس للكلياا  أ ضاءة استجاب

 التنظيمية أيل. 

( لعدم ءجءد فرءا ذاا 2013( ءدراسة نءح )2012دراسة البكار ) هذة الدراسة مع اتلقا

ا مع دراسة الحرب  اختللللدرجة الكلية لمستء  الثقة التنظيمية تعل  لمت ير الجنس، ء  إحصائيةداللة 

 ( لءجءد فرءا تعل  لصال  الذكءر. 2011)
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 توصيات الدراسة ومقترحاتها
 

 مؤسساا ف  ا كاديمية الكءادر لد  اإلدارية الشلافية بممارسة الء   ءليادة تعميا 

طال هم اإلدارية الشلافية ملهءم  ل  تدريبهم طريا ا ردني ة  ن العال  التعليم   ل  ءا 

 الجامعاا. ف  العاملين جميع لد  الشلافية ءتعليل ممارسة لت كيد العالمية التجارب

  ارة التعليم العال .ضرءرة ءضع خطة استيراتيجية مللمة بتطبيا الشلافية ف  ءل 

  .رصد جائلة سنءية للمؤسساا التعليمية ا كثر شلافية 

  ضرءرة ليادة الثقة التنظيمية بين أ ضاء هيئة التدريس ءرؤساء ا يسام ءذلك من خالل

تعليل العالياا اإلنسانية، ءتءفير المعلءماا الكافية ءتءضيحها لتحقيا ا هداف 

ءسائل اتصال متنء ة ءمختللة، باإلضافة إل  تءضي   التعليمية المرجءة من خالل تءفير

شا ة  شراك أ ضاء هيئة التدريس بصنا ة القراراا، ءا  السياساا ءالتشريعاا ءا 

الديمقراطية ءالعمل برءح اللريا الءاحد بين رئيس القسم ءأ ضاء هيئة التدريس، حيث 

ذلءن استعداد ا أكبر أن أ ضاء هيئة التدريس الذين يتمتعءن بالثقة إتجاة جامعاتهم يب

للنجاح ف  ايجاد بيئاا تعليمية منتجة، باإلضافة إل  ضرءرة ءضع خطة استيراتيجية 

 مللمة بتعليل ءرفع مستء  الثقة التنظيمية ف  مؤسساا ءلارة التعليم العال . 

  ضرءرة االستمرار ف  المحافظة  ل  درجة ممارسة الشلافية اإلدارية ءتعليل الثقة

جراء المليد من الدراساا  ن التنظيمية بي ة، ءا  ن العاملين ف  الجامعاا ا ردني ة الخاص 

 ناصر الثقة التنظيمية ا خر  ءالت  لم يتطرا لها الدراسة كالثقة ف  بأعد العالياا 

 البيئية ءغيرها من ا مءر الت  تعلل الثقة التنظيمية. 
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 بمشاركة أ ضاء هيئة ضرءرة ءضع خطط بديلة للشلافية ف  مؤسساا التعليم العال  

التدريس مع القائمين  ل  التنليذ لءضع الضءابط الت  تكلل فا ليتها لتحقيا ا هداف 

المرجءة منها، ءخاصة فئة أستاذ مشارك ءأستاذ مسا د، باإلضافة إل  إشراك أ ضاء 

من هيئة التدريس باللجان ءالمجالس ذاا العالية بالشلافية، ءاالهتمام بالمشاركة اللعالة 

كافة الكلياا ف  الجامعة ءخاصة الكلياا العلمية لنشر ملهءم الشلافية اإلدارية 

 ءممارستها. 

  ءضع خطط بديلة لتعليل الثقة التنظيمية ف  مؤسساا التعليم العال  بمشاركة أ ضاء

هيئة التدريس مع القائمين  ل  التنليذ لءضع الضءابط الت  تكلل فا ليتها لتحقيا 

ة منها، ءخاصة فئة أستاذ مشارك ءأستاذ مسا د، باإلضافة إل  إشراك ا هداف المرجء 

أ ضاء هيئة التدريس بصنع القراراا، ءاالهتمام بالمشاركة اللعالة من كافة الكلياا ف  

شا ة العالياا اإلنسانية، ءتنليذ العديد من ا نشطة الالمنهجية الت  تعمل  الجامعة ءا 

الكلياا ف  الجامعة  الءة  ل  التحليل المستمر   ل  بناء اللريا الءاحد من مختلف

لعضء هيئة التدريس، كما ءتءص  الباحثة إل  تنليذ دراساا ممائلة ف  الجامعاا 

 ا ردني ة الحكءمية. 

  ضرءرة تءفر المعلءماا المطلءبة   ضاء هيئة التدريس داخل الجامعاا ا ردني ة

ة بشكل يضمن كلايتها ءصديها ءديتها ءا نسيابها بسهءلة ءيسر مما يأمكن أ ضاء الخاص 

هيئة التدريس من بناء التءيعاا المستقبلية الت  تستطيع إشباع حاجاتهم السيكءلءجية، 

 ءالت  بدءرها تعمل  ل  تحقيا الرضا الءظيل  لهم ءتعليل الثقة التنظيمية.
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 العربية: المراجع
في محافظة  الخاّصةة ممارسة مديري المدارس الثانوية درج(. 2013ابراهيم، من   مر  قل )

للقيادة الخادمة وعالقتها بمستوى الثقة التنظيمية السائدة في مدارسهم من وجهة نظر  عّمان

 ، ا ردن.  م ان. )رسالة ماجستير غير منشءرة(، جامعة الشرا ا ءسط، المعلمين

 .: دار الحامد للنشر م ان .اإلدارةي الشفافية والقيادة ف(، 2009أبء كريم، أحمد فتح  )

 األردنّيةاألكاديمية في الجامعات  اإلدارةمفهوم الشفافية لدى  (.2005أبء كريم، أحمد فتح )

،  م ان، ا ردني ةالجامعة  )أطرءحة دكتءراة غير منشءرة(،اإلداري.  تصالال الرسمية وعالقته ب

 ا ردن.

. مداخل للتطوير وقضايا هامة في الممارسة  -امة: نظريالع اإلدارة(. 2002أفندي،  طية حسين )

 القاهرة: جامعة القاهرة.

. )ترجمة(: حسن محمد Z: تطوير نظرية اإلدارةالنموذج الياباني في (. 1984أءش ، ءليم ج )

 العامة، إدارة البحءث.  اإلدارةيس، الريا : معهد 

ة ا ردني ةالجامعاا  ف  اإلدارية(. درجة ممارسة الشلافية 2012بدح، احمد ) من ءجهة  الخاص 

 .32 -7(، 13) 59، مجلة اتحاد الجامعات العربيةنظر رؤساء االياسم ا كاديمية فيها. 
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 : الرءاد للنشر ءالتءليع. م ان. محاولة في قراءة عصر النهضة(. 1988برياءي، أحمد )

يمارسها مديرو المدارس مستوى العدالة التنظيمية التي (. 2012البكار، أمان  يءسف طالب )

وعالقته بمستوى الثقة التنظيمية في مدارسهم من وجهة نظر  عّمانالثانوية في محافظة 

 ، ا ردن.  م ان. )رسالة ماجستير غير منشءرة(، جامعة الشرا ا ءسط، المعلمين

ينية ومتطلبات تطبيقها في الجامعات الفلسط اإلداريةواقع الشفافية ( 2011حرب، نعيمة محمد )

 )رسالة ماجستير غير منشءرة(، الجامعة اإلسالمية، غلة، فلسطين. .بقطاع غزة

 ا يساملد   اإلداريةبممارسة الشلافية  التلام(. درجة 2012الحرب ، محمد بن محمد أحمد )

، (1)6 ،المجلة الدولية التربوية المتخصصة .ا كاديمية ف  كلية التربية بجامعة الملك سعءد

308-341. 

بالشفافية وعالقتها بالثقة التنظيمية  اإلدارة(. 2011لحرب ، نيلين بنا حامد بن سالم الصا دي )ا

غير  أطرءحة دكتءراة. )هيئة التدريس والموظفين أعضاءبالجامعات السعودية من وجهة نظر 

 منشءرة(، جامعة أم القر ، مكة المكرمة، المملكة العربية السعءدية. 
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درجة الذكاء العاطفي لمديري المدارس الثانوية الحكومية (. 2017فيلان )الحردان، نسيم فالح ر 

. )رسالة ماجستير عّمانوعالقتها بالثقة التنظيمية للمعلمين من وجهة نظرهم في العاصمة 

 ، ا ردن.   م انغير منشءرة(، جامعة الشرا ا ءسط، 

التنظيم  )دراسة  االلتلامء  (. تحليل العالية بين الثقة التنظيمية2010حكما، محمد فلي  )

(، 3) 16، اإلداريةالعلءم مجلة جامعة الملك سعود، استطال ية ف  دائرت  الءلاراا الخدمية(. 

61- 99 . 

ف  المدارس الحكءمية ف   اإلدارية(. درجة تطبيا المساءلة 2005حءامدة، باسم ءجراداا، محمد )

 . 214 -185(، 58) 2 جامعة المنصءرة،مجلة كلية التربية، محافظة جرش. 

 : دار أسامة للنشر ءالتءليع. م ان، اإلدارة(. معجم 2011الخالدي، ابراهيم بدر شهاب )

األسبوع العلمي األردني  .(. الشلافية ف  الخدمة المدنية )تجربة ديءان المحاسبة(1997خرابشة،  بد)

 ا ردن. ، م انالجمعية العلمية الملكية، ايلءل،  18-15لللترة من  الخامس،

)رسالة ماجستير  مدى تطبيق الشفافية في مراكز الوزارات الدرنية.(. 2004د يبس، منال فؤاد )

 غير منشءرة(، جامعة اليرمءك، اربد، االردن. 
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الشفافية وعالقتها بالثقة التنظيمية في المؤسسات األكاديمية (. 2014الراجح ، محمد  ل  )

. )رسالة ماجسيتر غير منشءرة(، جامعة نايف ملين فيهاالمنية السعودية من وجهة نظر العا

 العربية للعلءم االمنية، المملكة العربية السعءدية. 

 .دار كنءل المعرفة للنشر ءالتءليع:  م ان .بالشفافية اإلدارة(. 2007الراشدي، سعيد  ل  )

لجامعات   السعودية والمواطنة التنظيمية في ا اإلداريةالشفافية (. 2015الربيعة، صال  بن محمد )

، ةمكة المكرم)إطرءحة دكتءراة غير منشءرة(، جامعة الملك سعءد،  )رؤية تطيرية مقترحة(.

 المملكة العربية السعءدية.  

بالشفافية لدى مكاتب التربية والتعليم بمنطقة مكة  اإلدارة(. 2013رملي، فهد  بد الرحمن )

سالة ماجستير غير منشءرة(، جامعة أم القر ، . )ر المكرمة من وجهة نظر المديرين والمشرفين

 مكة المكرمة. 

الثقة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية بالطائف (. 2012اللهران ، أحمد بن حسن الءلاب )

)رسالة ماجستير غير منشءرة(، جامعة أم القر ، مكة  .يبداعوعالقتها بالسلوك اإلداري اإل

 ءدية.  المكرمة، المملكة العربية السع

http://library.meu.edu.jo/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%83%D9%86%D9%88%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9,%20
http://library.meu.edu.jo/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%83%D9%86%D9%88%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9,%20


117 

 

دور الشفافية في الحد من الفساد اإلداري في (. 2010السبيع ، فارس بن  لءش بن بادي )

. )أطرءحة دكتءراة غير منشءرة(، جامعة نايلة العربية للعلءم االمنية، القطاعات الحكومية

 الريا ، المملكة العربية السعءدية.

تقييم أداء العاملين في الجامعات  مدى فاعلية وعدالة نظام(. 2010شاهين، ماجد ابراهيم )

. )رسالة ماجستير غير منشءرة(، الوظيفي والولء والثقة التنظيمية األداءالفلسطينية وأثره على 

 الجامعة اإلسالمية، غلة، فلسطين. 

أثر العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية في اإلحترام النفسي (. 2008الشكرج ، أسماء طه نءري )

 أطرءحة) .دراسة تطبيقية لراء عينة من وزارة التربيه والتعليم العالي والبحث العلمي –للعاملين 

 .، العرااءااليتصاد، جامعة ب داد اإلدارةدكتءراة غير منشءرة( كلية 

األنماط القيادية السائدة لدى عمداء الكليات في جامعة الكويت (. 2014الشمري، مسا د  قاب )

. )رسالة ماجستير غير منشءرة(، جامعة الشرا ا ءسط، اإلدارية وعالقتها بمستوى الشفافية

 ، ا ردن. م ان

أثر الثقة التنظيمية على إدراك العاملين إلدارة المعرفة في (. 2005صديا، محمد جالل سليمان )

 ، المنصءرة، مصر.)رسالة ماجستير غير منشءرة(، جامعة المنصءرة .البنوك التجارية المعربة
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 اإلدارية(. أثر تطبيا الشلافية  ل  المساءلة 2010) محمد  مرءالعضايلة، نايل حامد  رشاالطراءنة، 

  .35 – 1(، 1) 6، في إدارة األعمال األردنّيةالمجلة . ا ردني ةف  الءلاراا 

المشرفين التربويين في محافظة الكرك بمعايير  التزامدرجة (. 2009الطعان ، رءان حسين )

. )رسالة ماجستير غير منشءرة(، جامعة مؤتة، نظر المديريين والمعلمينالشفافية من وجهة 

 الكرك، االردن. 

. القاهرة: دار بالشفافية الطريق للتنمية والصالح اإلداري اإلدارة(. 2006الطءخ ، سام  محمد )

 النهضة العربية.

فية ف  محيط بيئة دءلية. (. تلسير الشلا2005العان ، معاءية كريم شاكر ءالدباس، ءفاء  بد االمير )

مؤتمر إدارة العمال األول، مستدجدات األلفية الثالثة الفرص والتحديات لمنظمات األعمال 

 ، االردن.  م انآيار،  5-3، لللترة من العربية

 بداع(. أهمية التلءي  اإلداري ءالشلافية ف  ممارسة اإل2006الحليم، أحمد ء بابنة، رائد )  بد

والتحول اإلداري  بداعمؤتمر اإلطاع العام ا ردن  من ءجهة نظر اإلارة اإلشرافية. اإلداري ف  الق

 ، أربد، االردن.جامعة اليرمءك، نيسان 27-25لللترة من ، والقتصادي
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(. الشلافية ف  الخدمة المدنية: ملاهيمها معاييرها ءأثرها  ل  1997 ليان،  بداهلل ءجرار، امان  )

وع العلمي الردني الخامس )تطوير القدرة التنافسية في الردن السبالخدمة المدنية، 

ايلءل، الجمعية العلمية الملكية،  18-15لللترة من  ية/الشفافية والمساءلة(،اإلنتاجالجودة/

 االردن. 

 السعودية الجامعات في اإلدارية الشفافية ممارسة درجة (2012).   بداهلل  ل  بن مشرف العمري،

 غير دكتءراة )أطرءحة .فيها التدريس هيئة أعضاء يتصورها كما تحسينها وطرق ومعيقاتها

 .السعءدية العربية المملكة مكة المكرمة، القر ، أم منشءرة(، جامعة

المسؤولية الجتماعية وأخالقيات األعمال (. 2005ال الب ، طاهر محسن ءالعامري، صال  مهدي )

 ر ءالتءليع. : دار ءائل للنش م ان. )العمال والمجتمع(

ف  المملكة العربية السعءدية.  اإلدارية(. الثقة التنظيمية لألجهلة 1990ال امدي،  بداهلل ال ن  )

 . 47 – 5(، 3) 14، المجلة العربية لإلدارة

في  اإلداريةاألكاديمية الشفافية  األقسامدرجة تطبيق رؤساء (. 2017غانم،  دنان كامل فارس )

هيئة التدريس  عضاءوعالقتها بالتفاؤل األكاديمي أل عّمانفي محافظة  الخاّصةكليات المجتمع 

 ، االردن.  م ان)رسالة ماجستير غير منشءرة(، جامعة الشرا ا ءسط،  من وجهة نظرهم.
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جنوب  درجة إدراك وممارسة مديري المدارس الحكومية في محافظات (. 2009اللاخءري، يارا فريد )

 سالة ماجستير غير منشءرة(، جامعة مؤتة، الكرك، ا ردن.. )ر األردن لمفهوم الشفافية

دراسة ميدانية على  - التنظيمي اللتزامالعالقة بين الثقة التنظيمية و (. 2014فارس، محمد جءدا )

 ) رسالة ماجستير غير منشءرة(، جامعة االلهر، غلة، فلسطين. .جامعة األزهر

مديري المدارس في وكالة الغوث الدولية في محافظة درجة ممارسة (. 2015اللداءي، سعد  مر خالد )

لسلوك النفاق األخالقي وعالقته بمستوى الثقة التنظيمية السائدة في مدارسهم  عّمانالعاصمة 

 ، االردن.  م ان)رسالة ماجستير غير منشءرة(، جامعة الشرا ا ءسط،  .من وجهة نظر المعلمين

المجلة  .اإلدارة(. تنظيماا المستقبل ءتحدياا 1990)اللءلي، سليمان أحمد ءمرار، فيصل فخري 

  .28 – 5(، 14) 1، العربية لإلدارة

 : دار ءائل للنشر ءالتءليع.  م ان .اإلداريةالتنمية (. 2002اللءلي، مءس  )

 .العلمية فى الجامعات العربية ساماألقالدور القيادى لرؤساء (. 2004محجءب، بسمان فيصل )

 .اإلداريةالقاهرة: المنطمة العربية للتنمية 

(. 2000عد )سمخيمر،  بد العليل ءجءدة،  بد المحسن ءخشبة، ناج  ء بدالقادر،  بدالقادر ءمطاءع، 

 . اإلدارية. القاهرة: المنظمة العربية للتنمية المؤسسي لألجهزة الحكومية األداءقياس 

https://www.abjjad.com/book/2207941027/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85/2208170405
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. دراسة تطبيقية -اإلداري بداعالثقة التنظيمية وعالقتها باإل(. 2014من   بد الهادي ) المرشد،

)رسالة ماجستير غير منشءرة(، جامعة نايف العربية للعلءم ا منية، الريا ، المملكة العربية 

 السعءدية.

تها بسلوك الثقة التنظيمية لدى مديرات المدارس الثانوية وعالق(. 2013نءح، هءالن بنا محمد )

)رسالة ماجستير غير منشءرة(، جامعة أم  .المواطنة التنظيمية للمعلمات بمدينة مكة المكرمة

 القر ، مكة المكرمة، المملكة العربية السعءدية. 

االستيراتيج   ا داء(. أثر الثقة التنظيمية ف  2010هاشم، صبحية ياسم ءالعابدي،  ل  رلاا جياد )

دراسة تطبيقية ف  الشركة العامة لإلسمنا الجنءبية ف   –المتءالنة   داءانمءذج بطاية  استخدامب

   .61 – 41(، 1) 12، القتصاديةو  اإلدارية، مجلة القادسية للعلوم الكءفة
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 بصورتهما األولية تانستبان(: ال1ملحق )
 
 
 

 

                          والقيادة التربوية اإلدارةالتخصص:   كلية العلوم التربوية                     
 2017/2018 الثاني الفصل الدراسي: /العام الجامعي  والمناهج                     اإلدارةقسم 

 
 تحكيم ةاستبان

 الدكتءر / ة  ............................................................................... المحترم /ة
 تحية ءتقدير،،
األكاديمية  األقسامرؤساء لدى  اإلداريةالشفافية رسالة ماجستير ف  جامعة الشرا ا ءسط بعنءان: "  دادإتقءم الباحثة ب
ءلتحقيا هذا  ".هيئة التدريس عضاءوعالقتها بالثقة التنظيمية أل عّمانفي العاصمة  الخاّصة األردنّيةفي الجامعات 
 الثقة التنظيمية.  ةاستبان، اإلداريةلافية الش ةاستبان تين ءهمااستبانالباحثة بتطءير  الهدف ياما

ءنظر ا لما  رف  نكم من خبرة ءمعرفة ءدراية ف  هذا المجال، ءلما تتمتعءن به من سمعة  لمية مرمءية. يرج  يراءة 
ا ب ن اإل( √)تين ءءضع إشارة ستبانفقراا اال  ءفا تدرج ل  اللقراا تكءن  جابةأمام اللقرة الت  ترءنها مناسبة.  لم 

 )دائما، غالب ا، أحيان ا، نادر ا، أبد ا(. ليكرا الخماس   ل  النحء اآلت : 
ءيسعد المشرف ءالباحثة أن يتقدما بالشكر ءالتقدير  ل  جهءدكم العلمية الكبيرة ءالمخلصة ف  بيان رأيكم بلقراا 

 تين. ستباناال
 مع خالص الشكر ءالتقدير

 الطالبة                                                             المشرف       
 نداء أكرم سعد                                                         أ.د. أحمد أبء كريم            

 

 :بيانات المحكم
 السم 
 الرتبة الكاديمية 
 التخصص 
 جهة العمل ) الجامعة / الكلية( 
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  اإلدارية الشفافية ةاستبان
 .يسار الصلحة إل أمام كل  بارة لبيان مد  انطبايها ءفا درجاا المقياس  (√)ءضع إشارة يرج  

بحاجة إلى  التعديل المقترح
 تعديل

 اإلنتماء للًبعد صالحية الفقرة
غير  الرقم الفقرات /ب عدال

 صالحة 
غير  صالحة

 منتمية
غير 
 منتمية

 المعلومات ب عد
معلءماا الصادرة من رئيس القسم تتسم ال      

 1 بالمصدايية.

يقدم رئيس القسم المعلءماا الكافية بشلافية       
 2 دءن طلب منهم.  

 ل   لالطالعيتي  رئيس القسم اللرصة       
 3 المختللة.  اإلدارية جراءااالمعلءماا ءاإل

يتلق   ضء هيئة التدريس المعلءمة ف        
 4 الءيا المناسب.

 5 متنء ة.  اتصال أساليبيستخدم رئيس القسم       
 6 يحافظ رئيس القسم  ل  سرية المعلءماا.      
تتسم المعلءماا الت  يتم الحصءل  ليها من       

 7 رئيس القسم بالترتيب ءالتنسيا.

تلب  المعلءماا الصادرة  ن رئيس القسم       
 8 متطلباا العمل.

الاللمة لحماية  جراءاااإل يتخذ رئيس القسم      
 9 المعلءماا من أجل المحافظة  ليها. 

 اإلداري تصالال  ب عد
 اتصاليعمل رئيس القسم  ل  إيجاد نظام       

 1 ميسر ملتءح بين كافة أفراد القسم.

بما  االتصالينءع رئيس القسم ف  ءسائل       
 2 المطلءب. االتصاليتناسب ءطبيعة ءأهداف 

صف المعلءماا الت  ينقلها رئيس القسم تت      
 3 العليا بالدية ءالءضءح.   اإلدارةمن 

يستليد رئيس القسم من ردءد الت ذية الراجعة       
 4 . االتصالللت كد من فهم ال اية من  ملية 

يعتمد رئيس القسم التسلسل اإلداري ف        
 طباا الرسمية مع اإلداراا العليا.المخا
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 ل المقترحالتعدي
بحاجة إلى 

 تعديل

 ب عدالنتماء لل صالحية الفقرة
غير  الرقم الفقرات /ب عدال

غير  صالحة صالحة
 منتمية منتمية

يستليد رئيس القسم من التكنءلءجيا ف  مجال       
ءتءظيلها ف  التعامل مع أطراف  االتصال
 المختللة. االتصال

6 

 اإلداريةالمساءلة  ب عد
هيئة التدريس   ضاء  رئيس القسم  يءض      

بها ء ءايب  االلتلامالقءا د المطلءب 
 مخاللتها.

1 

يطبا رئيس القسم العقءباا الملرءضة  ل        
هيئة التدريس تبع ا لتكرار المخاللة  أ ضاء
 ءنء ها.

2 

 3 يطبا رئيس القسم نظام المساءلة بلا لية.       
مساءلة بمءضء ية ينلذ رئيس القسم نظام ال      

 4 تامة. 

 5 الريابة الذاتية.  أسلءبيأنم  رئيس القسم       
 6 رب رئيس القسم جميع أشكال اللساد.يحا      
هيئة التدريس  أ ضاءيطلب رئيس القسم من       

تقديم تلسيراا لقراراتهم ءتصرفاتهم المخاللة 
 للقءانيين. 

7 

 المشاركة ب عد
 1 الرأي.  إبداءقسم  ل  يشجع رئيس ال      
هيئة    ضاءب هتماميأءل  رئيس القسم اال      

 2 التدريس.

هيئة التدريس ف   أ ضاءيشارك رئيس القسم       
 3 صنا ة القراراا. 

هيئة  أ ضاءاا ايتراحيتقبل رئيس القسم       
 4 التدريس.

 أ ضاءيحرص رئيس القسم  ل  إطالع       
 5 نتائج أ مالهم. هيئة التدريس  ل  

لمشكالا  ستماعيعمل رئيس القسم  ل  اال      
 هم.احتياجاتالعاملين ءتلبية 
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 التعديل المقترح
بحاجة إلى 

 تعديل

 اإلنتماء للب عد صالحية الفقرة 
غير  الرقم الفقرات /ب عدال

غير  صالحة صالحة
 منتمية منتمية

جراءو  األنظمة ب عد  العمل اتا 
ية علن رئيس القسم التشريعاا اإلدار ي      

 1 المعمءل بها.

 جراءاايحرص رئيس القسم  ل  تنليذ اإل      
 2 بنلاهة.

بصءرة ءاضحة  جراءاايأبسط رئيس القسم اإل      
 3 دءن تعقيد. 

يطبا رئيس القسم التشريعاا  ل  جميع       
 4 العاملين دءن تمييل. 

ءاللءائ   مةا نظيراجع رئيس القسم       
 5 ءيءضحها بشكل دءري. جراءااءاإل

 األداءتقييم  ب عد
 1 .ا داءيعتمد رئيس القسم آلية محددة لتقييم       
بمصدايية  ا داءيطبا رئيس القسم آلية تقييم       

 2 تامة.

هيئة التدريس  أ ضاءرئيس القسم أداء  يأق ءم      
 3 بصءرة دءرية.

قسم بتقييم أدائه من يبل يسم  رئيس ال      
 4 العاملين دءن تعمد إخلاء أي معلءمة.

يءفر رئيس القسم التسهيالا الاللمة لتطءير       
 5 هيئة التدريس. أ ضاءأداء 

  
    

هيئة التدريس  ل   أ ضاءيأطلع رئيس القسم 
ءالسلبية لعملية التقييم  يجابيةالجءانب اإل

 لالستلادة منها كت ذية راجعة. 
6 

      
يتي  رئيس القسم فرصة المشاركة ف  ءضع 

 7  ا داءمعايير تقييم 

      
 ا داءيءثا رئيس القسم نتائج  ملية تقييم 

 8 بكل دية ءمءضء ية.
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  اإلداريةثقة ال ةاستبان
  يسار الصلحة. إل أمام كل  بارة لبيان مد  انطبايها ءفا درجاا المقياس  (√)ءضع إشارة يرج  

بحاجة إلى  ديل المقترحالتع
 تعديل

 اإلنتماء للب عد صالحية الفقرة
غير  الرقم الفقرات /ب عدال

 صالحة
غير  صالحة

 منتمية
 منتمية

 المعلومات ب عد
يتميل حجم المعلءماا الصادرة  ن رئيس       

 1 هيئة التدريس. أ ضاءالقسم بالثقة العالية لد  

متنء ة  اتصاليستخدم رئيس القسم ءسائل       
 2 هيئة التدريس. أ ضاءلتسهيل التعامل مع 

هيئة التدريس من  أ ضاءيمكن رئيس القسم       
 3 مصادر المعلءماا بسر ة. إل الءصءل 

يءفر رئيس القسم المعلءماا الت  يحتاجها       
 5 هيئة التدريس لت دية مهامهم. أ ضاء

  ضاء  يءفر رئيس القسم المعلءماا الاللمة      
 6 هيئة التدريس بالءيا المناسب. 

تتسم المعلءماا الصادرة من رئيس القسم       
 7 بالمصدايية. 

 والمشاركة بداعفرص اإل ب عد
تحقيا  إل يد م رئيس القسم كل ما يقءد       

 1 مستءياا إنتاج نء ية.

 2 الذات . بداعيعلل رئيس القسم رءح اإل      
القسم الصالحياا مما يليد من يلء  رئيس       

 3 هيئة التدريس فيه. أ ضاءثقة 

يثمن رئيس القسم أفكار العاملين مما يليد       
 4 ثقتهم فيه.

هيئة التدريس ف   أ ضاءيشارك رئيس القسم       
ةصنا ة القراراا   5 بهم. الخاص 

يءفر رئيس القسم فرص النمء الءظيل        
 6 . ا داءبذءل ف  المتءافا مع الجهد الم

 السياسات والتشريعات ب عد
       

 1 للءظائف. ايءفر رئيس القسم ءصل ا محدد  

يمن  رئيس القسم الحءافل ءالمكاف ا  ل        
 أسس مءضء ية ء ادلة.

2 
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 التعديل المقترح
بحاجة إلى 

 تعديل

 اإلنتماء للب عد صالحية الفقرة
غير  الرقم الفقرات /ب عدال

غير  صالحة ةصالح
 منتمية منتمية

  ضاءيءفر رئيس القسم فرص النمء المهن         
 3 هيئة التدريس.

هيئة التدريس من  أ ضاءيمكن رئيس القسم       
 4 الراي. بداءاللرصة الكافية إل

هيئة التدريس   ضاءيءفر رئيس القسم        
 5 المساحة الكافية للقيام بالمهام دءن تدخل.

 6 يتبن  رئيس القسم سياسة الباب الملتءح.      
 القيادي السائد سلوباأل ب عد

هيئة التدريس ف   أ ضاءيشارك رئيس القسم       
 1 حل المشكالا ءطرح االسئلة.

يشجع رئيس القسم التلكير المنهج  ءحب       
 2 التجديد.

رئيس القسم رؤية الكلية ءالجامعة  يتبن       
 3 هيئة التدريس.  ضاءءيءضحها  

 4 .اإلنسانيةتتسم سلءكياا رئيس القسم ب      
 5 تتميل ييادة رئيس القسم بالجرأة العالية.      
هيئة  أ ضاءلرأي  ستماعيقءم رئيس القسم باال      

 6 القرار. اتخاذالتدريس يبل 

 القيم التنظيمية ب عد
 1  .يءفر رئيس القسم مناخ تنظيم  ديمقراط      
البيرءيراطية  جراءاايبتعد رئيس القسم  ن اإل      

 2 الشديدة. 

 أ ضاءيءفر رئيس القسم التعاءن الكامل بين       
 3 هيئة التدريس ءيشجع العمل برءح اللريا. 

 أ ضاءيطبا رئيس القسم النظام  ل  جميع       
 4 هيئة التدريس دءن تميل.

صيل االنتماء رئيس القسم ف  ت  يتلان       
 5 المؤسس .

 6 يءاجه رئيس القسم المشاكل ءال يتستر  ليها.      
  ضاءيءفر رئيس القسم االحترام ءالتقدير        

 هيئة التدريس.
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 التعديل المقترح
بحاجة إلى 

 تعديل

 اإلنتماء للب عد صالحية الفقرة 
غير  الرقم الفقرات /ب عدال

غير  صالحة صالحة
 منتمية منتمية

يتبن  رئيس القسم المصدايية ف  جميع       
 8 هيئة التدريس. أ ضاءتعامالته مع 
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 تينستبانأسماء المحكمين لالقائمة ب(: 2ملحق )

 

 التخصص/ الجامعة الرتبة األكاديمية المحكمأسم  الرقم

 مناهج ءطرا تدريس/ جامعة الشرا ا ءسط أستاذ ابتسام جءاد مهدي 1

 ا ردني ةالجامعة  /إدارة تعليم  ال   أستاذ سالمة يءسف طناش 2

 إدارة تربءية/ جامعة الشرا ا ءسط أستاذ مهدي الشريل  باس  بد  3

 مناهج ءطرا تدريس/ جامعة الشرا ا ءسط ستاذأ  بد الحافظ محمد سالمة  4

 مناهج ءطرا تدريس/ جامعة الشرا ا ءسط أستاذ محمءد  بد الرحيم الحديدي  5

 إدارة تربءية/ جامعة الشرا ا ءسط مشارك أستاذ أمجد محمءد محمد درادكة 6

 مناهج ءطرا تدريس/ جامعة الشرا ا ءسط مشارك أستاذ فءال شحادة  7

 ا ردني ةأصءل تربية/ الجامعة  مشارك أستاذ صايل الليءد  محمد 8

 تكنءلءجيا تعليم/ جامعة الشرا ا ءسط مسا د أستاذ حملة العساف  9

 إدارة تربءية/ جامعة الشرا ا ءسط مسا د أستاذ منذر الشبءل  10
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 ا النهائيةمبصورته نتاستبان(: ال3ملحق )
 
 
 
 

 
 تدريس المحترمينهيئة ال أعضاءالسادة 

 الدكتور/ة المحترم/ة  ستاذسعادة األ
 تحية ءتقدير،،
 الخاّصة األردنّيةاألكاديمية في الجامعات  األقسامرؤساء لدى  اإلداريةالشفافية بعنءان: "دراسة  إجراءتقءم الباحثة ب
لمتطلباا الحصءل  ل  درجة " ءذلك استكماال  هيئة التدريس عضاءوعالقتها بالثقة التنظيمية أل عّمانفي العاصمة 

درجة ممارسة  إل التعرف  إل ءالقيادة التربءية ف  جامعة الشرا ا ءسط، حيث تهدف الدراسة  اإلدارةالماجستير ف  
 هيئة التدريس.  ضاءا كاديمية ء اليتها بمستء  الثقة التنظيمية   ا يساملد  رؤساء  اإلداريةالشلافية 
. ءالثانية أبعادستة ( فقرة مءل ه  ل  36ءتتكءن من ) اإلداريةتتعلا بالشلافية  ا ءل  تين:استبانالدراسة  ءتتضمن

 . أبعادخمسة ( فقرة مءل ة  ل  30تتعلا بالثقة التنظيمية ءتتكءن من )
 

ا أنه تم تعريف   فيةالشلا  ل  الدالة ءاآللياا ااا داءء   نماط السلءكيةا مجمء ة" اأنه   ل اإلداريةالشفافية  لم 
 السياساا ءءضءح القراراا، صنع ف  ءالتشاركية المعلءماا  ن المقصءد الكشف تتضمن ءالت  ،اإلدارة بها تقءم الت 

 ". ءالتشريعاا
 ف   ليهم  تماداال باإلمكان إذ المؤسسة ف  العاملين لألفراد يجابيةاإل التءيعاا ل  أنها "الثقة التنظيمية  ءتعريف
ا بها يعملءن الت  المؤسساا ف  ءالسياساا ا هداف مع متءافقة نتائج تحقيا  مع الخطرة المءايف ف  ءخصءص 
  ."مديريها ءكلاية اإلدارية ا نظمة لعدالة المسساا هذة داخل العمل ف  االستمرار إمكانية

 

، مؤكدة لكم أن جابةتكم السريعة مع تءخ  الدية ءالمءضء ية ف  اإلاستجابكم ء اهتمام ةستباناالت مل الباحثة أن تنال 
 المعلءماا المقدمة ستعامل بسرية تامة ءالغرا  البحث العلم  فقط.  

 

 شاكرة ءمقدرة حسن تعاءنكم ءتجاءبكم
 مع خالص احترام  ءتقديري

 الباحثة                                                                                      
 نداء أكرم سعد                                                                                    
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 القسم األول: البيانات الشخصية  
 

 الت  تراها مناسبة: جابةف  مربع اإل  (√)يرج  ءضع إشارة 

 الجنس ذكر  □    أنث   □  

 الرتبة األكاديمية مسا د أستاذ □ مشارك أستاذ □   أستاذ □ 

 تخصص الكلية  لمية  □ سانية إن □ 

 
  اإلداريةالشفافية  ةاستبانالقسم الثاني: 

 
ا ف  ه بعادب اإلداريةأمام اللقراا أدناة ءالت  تعبر  ن درجة ممارسة الشلافية  (√)ءضع إشارة يرج  

 الجامعة الت  تعمل بها 
 أبًدا نادرًا أحياًنا غالًبا دائًما الفقرات الرقم

 علوماتالول: الم ب عدال
      تتسم المعلءماا الصادرة من رئيس القسم بالمصدايية. 1
 أ ضاءيقدم رئيس القسم المعلءماا الكافية بشلافية دءن طلب من  2

 هيئة التدريس.  
     

 ل   لالطالعهيئة التدريس اللرصة   ضاءيتي  رئيس القسم   3
 المختللة.  اإلدارية ااجراءالمعلءماا ءاإل

     

      لق   ضء هيئة التدريس المعلءمة ف  الءيا المناسب.يت 4
      يحافظ رئيس القسم  ل  سرية المعلءماا. 5
      تلب  المعلءماا الصادرة  ن رئيس القسم متطلباا العمل. 6
 اإلداري تصالال الثاني:  ب عدال

ميسر بين جميع  اتصاليعمل رئيس القسم  ل  تءفير نظام  1
 القسم. أ ضاء

     

      متنء ة.  اتصال أساليبيستخدم رئيس القسم  2
ية العليا بالد اإلدارةتتصف المعلءماا الت  ينقلها رئيس القسم من  3

 ءالءضءح. 
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 أبًدا نادرًا أحياًنا غالًبا دائًما الفقرات الرقم
 يستليد رئيس القسم من ردءد الت ذية الراجعة للت كد من فهم ال اية 4

 . تصالااللية من  م
     

يعتمد رئيس القسم التسلسل اإلداري ف  المخاطباا الرسمية مع  5
 العليا. اإلدارة

     

      .تصالاالالتكنءلءجيا ف  مجال  يءظف رئيس القسم 6
 اإلداريةالثالث: المساءلة  ب عدال

 االلتلامهيئة التدريس القءا د المطلءب   ضاءيءض  رئيس القسم   1
 بها.

     

      يطبا رئيس القسم العقءباا الملرءضة تبع ا لنءع المخاللة. 2
      يطبا رئيس القسم نظام المساءلة بلا لية.  3
      الريابة الذاتية.  أسلءبرئيس القسم  يأنم   4
      اللساد اإلداري. أشكاليحارب رئيس القسم جميع  5
يس تقديم تلسيراا لقراراتهم هيئة التدر  أ ضاءيطلب رئيس القسم من  6

 ءتصرفاتهم المخاللة للقءانين. 
     

 الرابع: المشاركة ب عدال
      الرأي.  إبداءهيئة التدريس  ل   أ ضاءيشجع رئيس القسم  1
      هيئة التدريس دءن تلريا.   ضاءب هتماميأءل  رئيس القسم اال 2
      ا ة القراراا. هيئة التدريس ف  صن أ ضاءيشرك رئيس القسم  3
      هيئة التدريس. أ ضاءاا ايتراحيتقبل رئيس القسم  4
هيئة التدريس فرصة المشاركة ف  ءضع   ضاءيتي  رئيس القسم   5

 .  ا داءمعايير تقءيم 
     

      هيئة التدريس. أ ضاءلمشكالا  ستماعيعمل رئيس القسم  ل  اال 6
جراو  األنظمةالخامس:  ب عدال  العمل اتءا 

      المعمءل بها. اإلداريةيعلن رئيس القسم التشريعاا  1
      بنلاهة. ااجراءيحرص رئيس القسم  ل  تنليذ اإل 2
      بصءرة ءاضحة.  ااجراءيأبسط رئيس القسم اإل 3
      يطبا رئيس القسم التشريعاا  ل  جميع العاملين دءن تمييل.  4
      بهدف تءضيحها.  اإلداريةيعاا يراجع رئيس القسم التشر  5

  األداءالسادس: تقويم  ب عدال
      .ا داءيعتمد رئيس القسم آلية محددة لتقءيم  1
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 أبًدا نادرًا أحياًنا غالًبا دائًما الفقرات الرقم
      بمصدايية تامة. ا داءيطبا رئيس القسم آلية تقءيم  2
      ئة التدريس بصءرة دءرية.هي أ ضاءرئيس القسم أداء  يأق ءم 3
هيئة التدريس دءن  أ ضاءيسم  رئيس القسم بتقءيم أدائه من يبل  4

 تعمد إخلاء أي معلءمة.
     

هيئة  أ ضاءيءفر رئيس القسم التسهيالا الاللمة لتطءير أداء  5
 التدريس.

     

 يجابيةهيئة التدريس  ل  الجءانب اإل أ ضاءيأطلع رئيس القسم  6
 سلبية لعملية التقءيم.ءال

     

      بكل دية ءمءضء ية. ا داء تقءيمنتائج  ملية رئيس القسم يءثا  7
 

 
 الثقة التنظيمية ةاستبانالقسم الثالث: 

 
 هيئة أ ضاءأمام اللقراا أدناة ءالت  تعبر  ن مستء  الثقة التنظيمية لد   (√)ءضع إشارة يرج   

 ت  تعمل بهاها ف  الجامعة ال بعادالتدريس ب
 أبًدا نادرًا أحياًنا غالًبا دائًما الفقرات الرقم

 الول: المعلومات ب عدال
      أثا بالمعلءماا الصادرة  ن رئيس القسم.  1
      المعلءماا بسر ة ءسهءلة.  إل أتمكن من الءصءل  2
      الت  يستخدمها رئيس القسم.  تصالاالأشعر بتنءع ءسائل  3
  المعلءماا الت  احتاجها من رئيس القسم لت دية  ل أحصل 4

 مهام .  
     

  والمشاركة بداعالثاني: اإل ب عدال
      . اإلنتاجمستءياا  أ ل أثا بد م رئيس القسم ءتحليلة لتحقيا  1
أشعر بحرص رئيس القسم  ل  تلءي  الصالحياا الاللمة  2

 لمصلحة العمل.
     

      اركة أفكاري. يحللن  رئيس القسم لمش 3
ةأشارك ف  صنا ة القراراا  4       ب .  الخاص 
      . ا داءأر  أن فرص النمء الءظيل  ف  القسم تلداد كلما لاد  5
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 أبًدا نادرًا أحياًنا غالًبا دائًما الفقرات الرقم
      . لديَّ الذات   بداعأر  ب ن رئيس القسم يعلل اإل 6
 سات والتشريعاتالثالث: السيا ب عدال

      . ءصف  ءظيل   محددأيءم بالعمل ضمن  1
      أثا ف  نظام الحءافل المتبع داخل القسم.  2
      . لديَّ أشعر بالرضا  ن التشريعاا الت  تضمن فرص النمء المهن   3
      الرأي ف   مل .  إبداءأشارك ف   4
      خل. أيءم بتنليذ مهام  بمساحة كافية دءن اي تد 5
      أثا ف  السياساا ءالتشريعاا المتبعه ف  القسم ءالجامعة.   6
 القيادي السائد سلوبالرابع: األ ب عدال

      أشارك ف  حل المشكالا داخل القسم.  1
      أر  أن رئيس القسم يشجع  ل  التلكير العلم  ءالتجديد.  2
      ة. لد  صءرة ءاضحة  ن رؤية الجامعة ءالكلي 3
      . اإلنسانيةأر  أن العالياا داخل القسم تتسم ب 4
      أر  أن ييادة القسم تتسم بالجرأة العالية.  5
      أثا بقدرة ييادة القسم  ل  تحقيا أهدافنا.  6
 الخامس: القيم التنظيمية  ب عدال

      ف  يسم .  مناخ  ديمقراط أشعر بتءفر  1
      البيرءيراطية الشديدة.  ااجراءقسم يبتعد  ن اإلأر  أن رئيس ال 2
      أثا بمءضء ية ء دالة النظام ف  الكلية ءالقسم.  3
      لنا.  أر  أن رئيس القسم يءفر التعاءن الكامل 4
      أشعر باالنتماء القءي اتجاة جامعت .  5
      المتبعة لحل المشكالا ف  القسم.  ااجراءأثا ف  اإل 6
      أشعر باالحترام ءالتقدير من القسم.  7
      أثا بمصدايية جميع التعامالا ف  القسم.  8
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 (: كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط للتعليم العالي4ملحق )
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 (: كتاب تسهيل مهمة من التعليم العالي للجامعات المعنية5ملحق )
 
 

 


